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âeské lesnictví – Quo vadis?
Profil KI Hradec Králové
Dne‰ní sokolnictví je nároãnûj‰í neÏ dﬁíve
Ohlédnutí za tûÏbou cílov˘ch tlou‰tûk
Roháã obecn˘

OZP CUP 2005 v boccie
3. kolo, I. liga
Ve dnech 7. 10. – 8. 10. se v PraÏském sportovním centru v Hostivaﬁi odehrálo 3. kolo první ligy
jednotlivcÛ se spastick˘m i jin˘m tûlesn˘m postiÏením zdravotních kategorií BC1, BC2, BC3, BC4
v boccie. Pﬁed posledním 4. kolem, které se uskuteãní o posledním listopadovém víkendu v Brnû,
je stav na prvních tﬁech postech v jednotliv˘ch kategoriích následující:
BC1 (spastici, samostatní ve hﬁe, nutná pomoc asistenta - podává míãe a pomáhá v pohybu s vozíkem v hracím boxu)
1. M. Grüser – SC JÚ Praha, dokázal udrÏet své prvenství; 2. J. Urban – TJ ÚSP ZbÛch, postoupil ze 4. místa, kdyÏ vyﬁadil druhého M. Fouska; 3. ·árka Mrkviãková-Kührová – SK Brno Kociánka, udrÏela 3. post.
BC2 (spastici, samostatní ve hﬁe i v pohybu s vozíkem)
1. F. Serbus – SC JÚ Praha; 2. M. Koﬁínek – SK Brno Kociánka; 3. M. Fajkus –TJ DS Bﬁezejc.
BC3 (spastici, nutná pomoc asistenta – podává nejen míãe, ale zejména pﬁidrÏuje pomÛcku – rampiãku pro odhody míãÛ
a pomáhá v pohybu s vozíkem nejen v hracím boxu)
1. A. Bidlas s M. Bidlasem – TJ Léãebna Ko‰umberk; 2. ·. Pekara s P. Vomoãilovou – ze stejné TJ; 3. R. Kﬁenek
s P. Horáãkem – SK Brno Kociánka.
BC4 (nespastické postiÏení, zpravidla poúrazové stavy, sportovci jsou samostatní ve hﬁe i v pohybu s vozíkem)
1. R. Procházka - TJ Léãebna Ko‰umberk; 2. M. Vajgl - SK Brno Kociánka; 3. P. Strnad – TJ SS Praha.
Hráãi na prvních tﬁech postech kategorií BC2, BC3 a BC4 dokázali obhájit své v˘sostné postavení z pﬁedcházejícího kola.
Gabriela âervenková,
S.H.S.A. a UZPS âR
Foto: Ing. Jaroslav Karas a Gabriela âervenková
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Dovolte mi, abych se
krátce zamyslel nad rolí ãeského lesnictví
a LesÛ âeské republiky
na mezinárodním poli.
âeské lesnictví má
dlouholetou
tradici,
jednu z nejdel‰ích v celosvûtovém mûﬁítku,
a zku‰enosti na‰ich lesníkÛ byly i v minulosti Ïádané. Navíc jako
postkomunistická zemû
jsme pro‰li transformací lesního hospodáﬁství od restitucí po pﬁechod na
trÏní podmínky, vãetnû v‰ech kladÛ i nedostatkÛ.
V rámci tvorby lesa se ãeské lesnictví orientuje na
multifunkãní les s dlouh˘m obm˘tím, nikoliv na
rozsáhlé lignikultury.
V‰echny tyto faktory umoÏÀují ãesk˘m lesníkÛm
hrát dÛstojnou roli na mezinárodním fóru a jsou
taky tak cenûny. Zemû, které procházejí transformací, mají zájem o na‰e zku‰enosti v této oblasti.
Jedná se o státy na Balkánu ãi o státy vzniklé po
rozpadu Sovûtského svazu. Rozvojové zemû potﬁebují pomoc pﬁi racionální správû svého pﬁírodního
bohatství, aby nedocházelo k devastaci jejich lesÛ,
ale naopak k jejich trvale udrÏitelnému obhospodaﬁování. A zemû relativnû bohaté, nicménû s chud˘mi oblastmi, chtûjí na‰e zku‰enosti uplatnit právû
v tûchto regionech. V neposlední ﬁadû jsou to státy,
které mají zájem na zastavení desertifikace, aÈ uÏ se
jedná o âínu, stﬁedoasijské zemû ãi státy severní
Afriky a Arabského poloostrova.
Lesy âeské republiky tento zájem o na‰e zku‰enosti vítají a pﬁipravily v rámci sv˘ch moÏností spolupráci se zahraniãními partnery. I proto se uskuteãnily v tomto roce náv‰tûvy nejvy‰‰ích lesníkÛ Mexika, Kolumbie a Makedonie. Lesy âR spolu s FAO,
ministerstvem zemûdûlství a ·kolním lesním podnikem Kﬁtiny uspoﬁádaly mezinárodní konferenci na
téma Budování kapacit pro sdílení informací o lesnictví a dﬁevaﬁském prÛmyslu. Pﬁedpokládám, Ïe
v rámci postupující globalizace budou Lesy âR hrát
vût‰í roli na mezinárodním fóru neÏ doposud.
Chtûl bych ﬁíci na‰im zamûstnancÛm i kolegÛm mimo
státní podnik, Ïe v rámci rozvíjení zahraniãních aktivit budeme pro nû postupnû hledat vhodné pracovníky, pochopitelnû jazykovû vybavené. I to je dÛvod
pro zdokonalování jazykov˘ch a odborn˘ch znalostí,
protoÏe jsem pevnû pﬁesvûdãen, Ïe je zúroãíme.
Ing. Vladimír Blahuta,
generální ﬁeditel LesÛ âR

ROZHOVOR

âeské lesnictví - Quo vadis?
„Lesní hospodáﬁství a lesnictví obecnû ve svûtû daleko pﬁesáhlo oblast pûstování lesních
porostÛ a prodeje dﬁíví v nezpracované podobû a není jen terãem kritiky ze strany ekologistÛ, ochrany pﬁírody a objektem manipulace státní správy i politick˘ch ãi hospodáﬁsk˘ch uskupení. Je v mnoha pﬁípadech základním garantem a podmínkou rozvoje venkovsk˘ch oblastí, stejnû jako rozvoje ekonomiky místních komunit i ekonomiky regionální aÏ globální. V neposlední ﬁadû je téÏ oblastí pozoruhodného technologického,
v˘zkumného i vûdeckého rozvoje,“ ﬁíká dûkan fakulty lesnické a environmentální âeské
zemûdûlské univerzity v Praze prof. Ing. Vilém Podrázsk˘, CSc.

Jak by jste charakterizoval v rámci stﬁedoevropsk˘ch
podmínek souãasn˘ stav ãeského lesnictví obecnû?
Ve stﬁední Evropû vãetnû ãesk˘ch zemí je lesní hospodáﬁství
a lesnictví chápáno velice úzce. Zjednodu‰enû ﬁeãeno, jeho
koncept je zúÏen na otázky pûstování, ochrany lesa a tûÏby
dﬁeva, jeho prodeje v surové podobû s jen slab˘mi pﬁesahy
do návazn˘ch nebo sousedních oborÛ. JiÏ dﬁevaﬁská prvov˘roba je chápána jako odvûtví prÛmyslové a tradiãnû a logicky spojené vodní hospodáﬁství je jiÏ pod správou Ïivotního
prostﬁedí.
Jaké jsou moÏnosti rozvoje lesnického sektoru v âR,
a to i ve vztahu a porovnání ke svûtovému v˘voji lesnictví?
Na rozdíl od pﬁíkladÛ prudkého rozvoje je situace v âR mnohem ménû dynamická a progresivní. Bylo by moÏno dlouze
hovoﬁit o jednotliv˘ch aspektech rozvoje lesnick˘ch oborÛ
ve svûtû a srovnávat je s pomûry u nás. Snad tedy jen to nejdÛleÏitûj‰í.
Provázanost s dﬁevaﬁsk˘m sektorem se jeví spí‰e jako diktát velk˘ch odbûratelÛ. Potenciál produkce ãesk˘ch lesÛ je
omezován na nejzákladnûj‰í sortimenty, zpracovávané
pﬁedev‰ím „skandinávsk˘mi“ technologiemi. S pomûry
boreálních lesÛ, s masovou produkcí stﬁednû a ménû kvalitních (z hlediska rozmûru a pﬁírÛstu) sortimentÛ v‰ak
na‰i majitelé lesa na sv˘ch rozlohách nemohou soupeﬁit,
a jsou tak nuceni produkovat „pod úrovní“ produkãních
potenciálÛ. Navíc zde trvá ﬁada legislativních a environmentálních bariér, omezujících, nûkdy i objektivnû, díky
charakteru stanovi‰tû ﬁadu technologick˘ch postupÛ.
V této oblasti jsou v‰ak podle mého názoru hlavní brzdou
odpovídající, nebo spí‰e neodpovídající, zpracovatelské
kapacity.
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Trvale udrÏiteln˘ rozvoj, ochrana Ïivotního prostﬁedí,
biodiverzity a zachování pﬁírodních zdrojÛ s sebou pﬁiná‰í i volbu vhodného druhu lesnického hospodaﬁení. Jak se
díváte na tuto problematiku v rámci âR?

4

V˘znam vhodného hospodaﬁení v lesích pro ochranu biodiverzity a dal‰ích pﬁírodních zdrojÛ i Ïivotního prostﬁedí je
sice proklamován a kladnû hodnocen, stále více je v‰ak stavûn mimo vlastní lesní hospodáﬁství nebo dokonce do protikladu k nûmu. V této oblasti je lesnick˘ sektor vyloÏenû
pasivní a odliv tûchto pﬁínosÛ ze své sféry sleduje dosti
odevzdanû. Stejnû tak zatím není schopen obhájit svoji
pozici pﬁi vytváﬁení, ochranû a trvale udrÏitelném vyuÏívání
vodních a pÛdních zdrojÛ, jakoÏ i obecnû pﬁírodních
a obnoviteln˘ch zdrojÛ. Jsme pﬁíli‰ zahledûni do sebe
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Prof. Ing. Vilém Podrázsk˘, CSc.
Narozen 20. bﬁezna 1961.
Je absolventem lesnické
fakulty Vysoké ‰koly zemûdûlské v Brnû a gymnázia
ve Îìáru nad Sázavou.
V letech 1985–1995 pÛsobil ve V˘zkumném ústavu lesního hospodáﬁství
a myslivosti v Opoãnû.
V roce 1993 obhájil kandidátskou práci na lesnické
fakultû V·Z v Brnû.
V letech 1995–1996 byl
asistentem na katedﬁe pûstování lesÛ lesnické fakulty
âeské zemûdûlské univerzity v Praze.
V roce 1996 obhájil habilitaãní práci a jako docent je
pﬁedná‰ejícím a garantem pﬁedmûtÛ pûstování lesÛ, hnojení a v˘Ïiva lesních dﬁevin, ekologie lesa a hospodaﬁení
v imisních oblastech.
V roce 2002 byl jmenován profesorem pûstování lesÛ.
Od února 2003 je dûkanem fakulty lesnické a environmentální âeské zemûdûlské univerzity v Praze.

a na‰ich pro zbytek spoleãnosti okrajov˘ch problémÛ. Ty
mnohdy nedovedeme ﬁe‰it s pﬁehledem.
V poslední dobû se stále více projevuje kladnû i negativnû provázanost lesního hospodáﬁství a hospodaﬁení
s regionální politikou a venkovem. Jak˘m smûrem se dle
vás bude v˘voj ubírat v této oblasti?
Pasivní pﬁístup lesnického sektoru je patrn˘ i v oblasti pﬁínosu pro rozvoj venkovsk˘ch oblastí, místních spoleãenství
a v˘znamu pro lokální ekonomiku. V na‰ich podmínkách
sice neexistují „domorodé“ komunity v klasickém pojetí, ale
napﬁíklad v pﬁípadû vztahu obcí a Správy NP ·umava je
moÏno vidût, Ïe urãité aspekty této problematiky jsou aktuální i v na‰ich podmínkách. Spoleãensk˘ rozmûr lesnictví se
vytratil téÏ z oblasti v˘zkumu. Dal‰í problém souvisí i s myslivostí, stále ãastûji se dává do protikladu k lesnictví
a neschopnost sektoru skloubit obû aktivity ohroÏuje oba
aspekty vyuÏívání krajiny.
Jedním ze stále aktuálních témat je také zalesÀování
zemûdûlské pÛdy, v ãem vidíte klady a zápory v této
oblasti? Zatím tato aktivita inklinuje z pohledu laika spí‰e
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Rád bych vyuÏívání zemûdûlské pÛdy chápal jako obrovskou ‰anci lesnického sektoru. Jde o prokázání ekonomick˘ch, ekologick˘ch i environmentálních pﬁedností lesnického vyuÏívání krajiny ve srovnání s jin˘mi alternativami,
v moÏnosti rozvíjet intenzivní zpÛsoby pûstování biomasy,
v˘znamu pro fixaci uhlíku a prevenci globální zmûny klimatu. Mohu si z odborného hlediska myslet, Ïe tyto globální hrozby jsou ménû v˘znamné, ale nelze nevidût
obrovsk˘ potenciál pro rozvoj sektoru, vãetnû v˘zkumného
zázemí. Velk˘m negativem je trochu konzervativní pojetí
v provádûní zalesÀovacích projektÛ, kterého jsme ãasto
svûdky.
Z pohledu lesníka se zalesnûní zemûdûlsky nevyuÏité
pÛdy mÛÏe jevit jako nelukrativní, zejména vzhledem ke
ve vût‰inû pﬁípadÛ nevhodn˘m stanovi‰tním podmínkám
pro pûstování hospodáﬁsk˘ch dﬁevin (hniloba atd.). Nebylo by tedy vhodnûj‰í podpoﬁit spí‰e pﬁirozenou sukcesi,
pomoci pﬁírodním procesÛm?
NeÏ o pﬁirozené sukcesi, která je urãitou alternativou, bych
hovoﬁil v termínech vznikl˘ch u nás na katedﬁe – o ﬁízené
sukcesi, jakkoli to mÛÏe znít divnû. Je pravdou, Ïe pﬁi pﬁímém zalesnûní jsou urãitá rizika ochranáﬁského charakteru,
ale vyuÏití „pﬁípravn˘ch“ dﬁevin mÛÏe znamenat jednak zv˘‰ení produkãního potenciálu, jednak i moÏnost vyuÏití pro
úpravu stanovi‰tû. V jin˘ch podmínkách, tﬁeba ve Finsku, by
první generace lesa byla v˘sadbou ‰lechtûn˘ch osik nebo
bﬁíz s velkou kvalitou a kvantitou produkce. V pﬁedstihu
pﬁed obnovou by pak bylo moÏno pracovat s podsadbou
buku nebo smrku ãi jedle.
Dal‰í velk˘ potenciál se na úÏivnûj‰ích stanovi‰tích skr˘vá
i v intenzivním pûstování nûkter˘ch introdukovan˘ch dﬁevin,
napﬁíklad grandisky ãi douglasky. Hnilobami jsou ohroÏeny
v˘raznû ménû a vlastníka by prÛmûrn˘ roãní pﬁírÛst kolem
20–30 m3/ha také mohl zajímat. Tady je rovnûÏ znaãnou
pﬁekáÏkou legislativa.
Jak je v tomto smûru v˘razné vyuÏití v˘sledkÛ lesnického v˘zkumu?
V˘sledkÛ v˘zkumu je konkrétnû pro tuto oblast relativní
dostatek, alespoÀ na základní úrovni, já osobnû vidím problém v jejich respektování a vyuÏívání. Konkrétnû v pﬁípadû
‰lechtûní lesních dﬁevin máme velké mnoÏství upotﬁebiteln˘ch znalostí, ale ty jsou nûkdy aÏ blokovány státní správou.
Samozﬁejmû je tady celá ﬁada dal‰ích témat k ﬁe‰ení, nicménû pro zaãátek jsme vybaveni dosti dobﬁe.
Je vÛbec tﬁeba zalesÀovat takovéto plochy v co nejvût‰í
míﬁe, není v˘hodnûj‰í skloubit jejich vyuÏití i s jin˘mi
aktivitami, jako je pastevectví, extenzivní chovy atd.?
MoÏností je celá ﬁada a udrÏování kulturní krajiny urãitû
musí poãítat i s jin˘mi zpÛsoby jejího vyuÏívání. Pro vlastníky pozemkÛ by v‰ak mûlo b˘t jasné, Ïe lesnické vyuÏívání
je jedno z nejefektivnûj‰ích a spoleãensky nejpﬁínosnûj‰ích.
Je mi ale stejnû tak jasné, Ïe napﬁíklad pro zpracování vût‰ího mnoÏství mûkk˘ch listnáãÛ, zejména v hor‰í kvalitû,
u nás nejsou odpovídající kapacity a jiÏ zmínûné exoty také
naráÏejí na absenci vhodn˘ch zpÛsobÛ zpracování.
A jak˘ bude trend v˘voje této problematiky i v souvislosti se zemûdûlskou politikou Evropské unie, jejíÏ jsme
ãleny?
To si netroufnu posoudit, ale lesnictví je téÏ v Evropû mar-

ginální souãástí zemûdûlského komplexu. Ve srovnání s klasick˘m zemûdûlstvím a napﬁíklad s dotacemi to vystupuje
zvlá‰tû znatelnû.
V souvislosti se zalesÀováním se nabízí otázka Kru‰n˘ch
hor. Jedná se o obrovskou nejen materiální investici do
budoucna. Jak a v ãem vidíte její návratnost?
Kru‰né hory by se mûly co nejdﬁíve stát opût plnû funkãní
lesní oblastí. V souãasné dobû se tu r˘sují dva typy lokalit.
Jednak je tﬁeba obnovit lesní ekosystémy na b˘val˘ch imisních holinách a pak je tﬁeba zvolit adekvátní pﬁístup v oblasti svahov˘ch poloh, kde se ãasto nacházejí pûstebnû zanedbané buãiny s nízkou stabilitou. Samozﬁejmostí je ochrana
nejcennûj‰ích lokalit. Nejvût‰í pﬁínos bych vidûl v obnovû
produkãní funkce, neboÈ to by znamenalo alespoÀ minimální obnovu i funkcí ostatních.
Co se t˘ká produkãní funkce lesa, stále u laické veﬁejnosti pﬁetrvává nesprávn˘ dojem o pﬁetûÏovanosti na‰ich
lesÛ, o neúmûrn˘ch tûÏbách, a pﬁitom porosty u nás stárnou a obm˘tí se oproti minulosti zv˘‰ilo. V ãem spoãívá
podle vás dÛvod pﬁetrvání tohoto názoru?
Tady nezb˘vá nic jiného, neÏ vysvûtlovat a vysvûtlovat,
o tom bych mohl jako pracovník ve ‰kolství vyprávût. Ve
vztahu k veﬁejnosti je to nûco podobného. V drtivé vût‰inû
pﬁípadÛ je tﬁeba neustále propagovat, ukazovat, argumentovat. Pﬁetrvávání negativních postojÛ má hlavní pﬁíãiny
v tom, Ïe vidût nûãí chyby je snadné a ukazovat na nû mÛÏe
b˘t i dobr˘ zdroj existence. O to víc mne zamrzí, kdyÏ
dodnes v provozu najdeme pﬁíklady hrubû se nesluãující se
zásadami dobrého lesnictví a pﬁístupu k Ïivotnímu prostﬁedí. Napﬁíklad kdyÏ jdete kontrolovat v˘sadby listnáãÛ
a firma vám je zasází tak, Ïe neúspûch v˘sadby je témûﬁ
zaruãen, nebo vidíte dopravou po‰kozené cesty, tûÏbou
po‰kozené stromy nebo sloupané porosty. Do znaãné míry
to souvisí i se zpÛsobem podnikání v lesnictví a kvalitou
zamûstnancÛ firem.
VraÈme se nyní k dal‰í ze základních oblastí lesnictví,
kterou je mimoprodukãní funkce lesa, jejich propagace
a osvûta s nimi spojená. Vidíte v tomto smûru nûjak˘
posun kupﬁedu?
Pﬁíli‰ ne, tady také nemá spoleãnost pﬁíli‰ mnoho moÏností
ocenit ná‰ pﬁínos. V pﬁípadû mimoprodukãních pﬁínosÛ lesnictví je pﬁitom „potenciál pochopení“ ze strany spoluobãanÛ nejvût‰í, moÏná by se tady dalo zaãít. Ale stejnû tak by
se mûlo vysvûtlovat, Ïe hospodaﬁení v krajinû a její vyuÏívání je normální.
Jak˘ je vá‰ pohled na vyuÏití tzv. nedﬁevní produkce?
A samozﬁejmû se nelze nezeptat na va‰e stanovisko
k drancování lesa pﬁi „sbûru“ lesních plodÛ?
Nedﬁevní produkce je sice bohatû vyuÏívána, nicménû se tak
dûje mimo trÏní prostﬁedí. Specialisté odhadují, Ïe hodnota
vyuÏívané nedﬁevní produkce lesÛ dosahuje desítek procent
(aÏ 1/3–1/2) hodnoty dﬁíví, tyto produkty v‰ak nejsou, aÏ na
v˘jimky, majitelÛm hrazeny. Pﬁípadná komercionalizace naráÏí
na legislativní pﬁekáÏky, tyto lesní produkty jsou pro obyvatele „volnû dostupné“ ze zákona a je nutno hledat jiné zpÛsoby
náhrady pro lesní hospodáﬁství. Minimálnû morální ocenûní
sektoru je plnû na místû. O jeho prosazení bychom se mûli
pokusit v‰ichni, stejnû jako o maximální ocenûní na‰eho
povolání.
■
Ing. Jaroslav Karas
podnikové ﬁeditelství LâR
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ke krajinotvorbû neÏ k pochopení, Ïe jde o dlouhodobûj‰í lesnické hospodaﬁení.
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Zápisky z Brisbane
Prof. Ing. Vilém Podrázsk˘, CSc., dûkan fakulty lesnické
a environmentální âZU v Praze
● Provázanost dﬁevní produkce lesních ekosystémÛ se zpracováním dﬁíví a dﬁevozpracujícím prÛmyslem
Tento vztah je kultivován pﬁedev‰ím jednak v boreálních oblastech, ale ve stále vût‰í míﬁe se projevuje i v subtropick˘ch a tropick˘ch regionech. Nese s sebou kromû nûkter˘ch nev˘hod
(moÏn˘ odliv kapitálu a hodnot z lesa – typick˘ pro rozvojové
zemû, ale i pro âR) ﬁadu v˘hod, zejména v pﬁípadû rozvoje
moderních technologií a biotechnologií. Globálnû uvaÏující firmy
a spoleãnosti neváhají investovat do klíãov˘ch technologick˘ch
oborÛ: ‰lechtûní dﬁevin a biotechnologií, matematického modelování rÛstov˘ch, v˘vojov˘ch, v˘robních, dopravních a ekonomick˘ch procesÛ, intenzivních metod ochrany lesa, vãetnû základního biologického a ekologického v˘zkumu, dálkového prÛzkumu
zemû a metod ekonomického rozhodování na jedné a technick˘ch disciplín souvisejících a tûÏbou, dopravou, stavbami a infrastrukturou obecnû i kvalitou ãi hygienou práce na stranû druhé.
Tato problematika souvisí také s certifikací lesního hospodáﬁství
a spotﬁebitelsk˘ch ﬁetûzcÛ. Zajímavá byla rovnûÏ celá sekce vûnovaná FSC certifikaci plantáÏí exotick˘ch dﬁevin.
● VyuÏívání nedﬁevní produkce lesních ekosystémÛ a porostÛ
Zejména v oblastech tﬁetího svûta, ale i ve Skandinávii
a v Severní Americe, je uznáván a trÏnû realizován v˘znam
nedﬁevní produkãní funkce lesa. Les je zdrojem potravy (zvûﬁina, plody, houby), jin˘ch produktÛ dﬁevin neÏ jen dﬁeva (kÛry,
l˘ka, proutí, listí), ale i bylin, plodÛ, minerálÛ a jin˘ch pﬁírodnin, napﬁ. medu aj. V rozvojov˘ch oblastech probíhá ﬁada projektÛ tzv. komercionalizace tûchto produktÛ, spojená s intenzivním v˘zkumem provázan˘m s trvale udrÏiteln˘m vyuÏíváním
zdrojÛ a rozvojem venkovské spoleãnosti.
● V˘znam vyuÏití produkce lesních ekosystémÛ pro ochranu pﬁírody a Ïivotního prostﬁedí
Intenzivnû vyuÏívané lesní porosty jsou ve vyspûl˘ch zemích
(Austrálie, Nov˘ Zéland apod.) garantem ponechání velk˘ch
ploch pﬁírodních porostÛ spontánnímu v˘voji a záchrany ohroÏen˘ch ekosystémÛ. Podobnû to platí i pro rozvojové zemû, zde
k tomu pﬁistupuje je‰tû problematika tzv. Agroforestry (poãe‰tûn˘ termín agrolesnictví je‰tû stále trochu tahá za u‰i). Také
v tûchto pﬁípadech má spoleãnost na ãásti území naplnit svoje
potﬁeby a podstatnou ãást ponechat bez vût‰ího vlivu ãlovûka,
nebo ji vyuÏívat jin˘m, pﬁeváÏnû extenzivním a stabilitu udrÏujícím zpÛsobem.

LESU ZDAR

● V˘znam vyuÏití pﬁírodních zdrojÛ pro rozvoj místních
komunit (Community Forestry, Forestry Ethics)
JiÏ byla zmínûna dÛleÏitost lesnictví a vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ pro globální a národní ekonomiku, stále více se ale prosazuje
i lokální hledisko, pﬁedev‰ím pro místní komunity, ãasto domorodé. Lesnictví a uÏití pﬁírodních zdrojÛ se stává základem místní ekonomiky a garantem spoleãenské i politické stability. Tyto
zmínûné faktory se rÛznou mûrou uplatÀují v jednotliv˘ch
geografick˘ch a geopolitick˘ch oblastech.
■
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Nové lesnické velmoci
Objevují se nové regiony, které budou v blízké
budoucnosti do znaãné míry spolurozhodovat o globálním trhu se dﬁívím a dal‰ími produkty lesa,
o globálním trhu s produkty prÛmyslu zpracování
dﬁeva a o lesnické i environmentální politice v globálním mûﬁítku. Kromû tradiãních lídrÛ v této oblasti, kam patﬁí Severní Amerika, tj. USA i Kanada,
Skandinávie a Nûmecko, se stále více prosazují
i nové georegiony:
a) V evropském mûﬁítku roste stále více v˘znam jiÏní ãásti
kontinentu, zahrnující Portugalsko, ·panûlsko, Itálii a Balkán. V dan˘ch klimatick˘ch podmínkách a pﬁi nadbytku
degradované zemûdûlské pÛdy pﬁedstavuje kultivace rychle rostoucích dﬁevin (borovic, topolÛ, vrb i eukalyptÛ) ekonomicky zajímavou a finanãnû podporovanou alternativu,
pﬁispívající k v˘raznému zlep‰ení ekologie celé krajiny.
Obdobná situace ostatnû panovala ve stﬁední Evropû
v poãátcích moderního lesnictví – i zde se jednalo
o nadmûrnû exploatované, degradované plochy a porosty
na stanovi‰tích, která pﬁi vnesení hospodáﬁského poﬁádku
zaãala regenerovat. V blízké budoucnosti lze oãekávat pronikavé zv˘‰ení produkce a rozvoj zpracovatelského prÛmyslu, vãetnû bioenergetiky, v dané oblasti.
b) Dal‰í nárÛst produkce a zpracovatelsk˘ch kapacit se ve
velice blízké budoucnosti oãekává i v Británii. Od Irska po
Skotsko roste plocha v˘sadeb pﬁeváÏnû rychle rostoucích
jehliãnanÛ, jako jsou smrk sitka a douglaska, samozﬁejmû
z velké ãásti certifikovan˘ch coby trvale udrÏitelné hospodáﬁství. Bûhem nûkolika desetiletí je oãekáván napﬁ. nárÛst
lesnatosti Irska z prakticky nuly (1-2 %) na 5–8 %, pﬁi produkci srovnatelné s âR a pﬁitom bez environmentalistick˘ch bariér.
c) Dal‰í soubor zemí se sv˘mi podmínkami podobá hostitelské
zemi. Podobnû jako v Austrálii roste plocha v˘sadeb jak
domácích cenn˘ch dﬁevin, jako jsou tﬁeba araukárie ãi eukalypty, tak i introdukovan˘ch a vysoce zu‰lechtûn˘ch exot
(borovice, casuariny, akácie). K tûmto zemím náleÏí napﬁ.
Nov˘ Zéland nebo JiÏní Afrika.
d) Podobná je situace i v nûkter˘ch zemích Latinské Ameriky,
zejména s vysok˘m podílem nûmecké emigrace (Chile,
Argentina, Paraguay, Brazílie). Také zde dochází k rozvoji
v˘sadeb typu lignikultur, v nûkter˘ch pﬁípadech ale i v˘sadeb pÛvodních dﬁevin. V tûchto zemích je v souãasné dobû
znaãná poptávka po lesnick˘ch znalostech a specialistech.
Pﬁedstavují v˘raznou pﬁíleÏitost i pro absolventy na‰ich
‰kol, v ﬁadû pﬁípadÛ tam lesnick˘ sektor teprve vzniká
a distancuje se od bûÏn˘ch praktik, postupnû rozpoznávan˘ch jako neudrÏitelné.
e) K rozvoji lesnického sektoru dochází i v tropick˘ch zemích,
resp. v zemích s v˘razn˘m zastoupením de‰tn˘ch tropick˘ch lesÛ. Na mnoha místech sice bohuÏel pokraãuje devastující zpÛsob exploatace, nicménû podobnû jako v pﬁede‰lém pﬁípadû i ekonomická, politická a administrativní
sféra chápe neudrÏitelnost situace a hledá dlouhodobûj‰í
cíle a zámûry. Projevuje se to intenzivním rozvojem intenzivního lesnictví, vãetnû biotechnologicky a technologicky
vysoce vyspûlého pûstování cenn˘ch tropick˘ch dﬁevin,
ochranáﬁsk˘mi aktivitami i komercionalizací dal‰ích lesních
zdrojÛ. Nicménû proces degradace je ãasto rychlej‰í neÏ
politická opatﬁení a vûdeck˘ rozvoj. Tropické lesy tak patﬁí
stále k nejohroÏenûj‰ím biomÛm planety.
■

Prof. Ing. Vilém Podrázsk˘, CSc.
Ilustraãní foto Vilém V. Podrázsk˘
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Nová tváﬁ internetové prezentace LâR
KdyÏ se ﬁekne internet, vybaví se dnes jen málokomu zcela abstraktní pojem, ke kterému
rychle nemÛÏe pﬁiﬁadit dÛvûrnû známou pﬁedstavu. Internet a jeho nejãastûj‰í symbolika
www, neboli World Wide Web, dnes zkrátka patﬁí k bûÏnému Ïivotu kaÏdého moderního
ãlovûka jako napﬁíklad mobilní telefon.
Internet bezesporu patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím zdrojÛm konkurenceschopnosti.
Zvlá‰tû dnes, kdyÏ je vût‰ina informací
v pﬁijatelném uÏivatelském komfortu
dostupná pomocí WAP pro bezdrátové
aplikace, jako je mobil, pager apod.
Díky elektronick˘m sluÏbám, které
zaji‰Èují pﬁes urãitá rizika vy‰‰í spolehlivost a hlavnû rychlost transferu informací, jsou poskytovaná data dostupná
témûﬁ kdekoliv, komukoliv a kdykoliv.
Málokdo si ihned uvûdomí, Ïe nov˘
kontakt, jenÏ vedl napﬁíklad k nové
úspû‰né obchodní pﬁíleÏitosti, mûl své
koﬁeny ve správn˘ch informacích uveden˘ch na domovsk˘ch stránkách
firmy. Internet tedy slouÏí a bude slouÏit nejen jako dÛleÏité informaãní
a prezentaãní médium, ale má a bude mít ve stále vût‰í
míﬁe funkci komunikaãní a obchodní.
Také LâR jiÏ nûjakou dobu úspû‰nû vyuÏívají v˘hod poskytovan˘ch ‰íﬁením informací dovnitﬁ podniku pomocí podnikového intranetu a vnû pomocí internetu. Pokud jde
o internet, lze konstatovat, Ïe stav potﬁeb a nárokÛ na
souãasnou podobu internetové aplikace LâR jiÏ neodpovídá tomu, co bylo od ní poÏadováno pﬁi zprovoznûní pﬁed
nûkolika lety.
S pﬁihlédnutím k jiÏ shora ﬁeãenému, zde platí okﬁídlen˘
v˘rok, Ïe v˘voj se nedá zastavit, a u informaãních technologií to platí dvojnásob. Proto je v reÏii odboru tiskového a propagaãního pﬁipravována nová podoba internetové prezentace LâR. Co by mûla kromû nové grafiky
obsa-hovat?
Vzhledem k ‰irokému zábûru poskytovan˘ch informací,
zamûﬁen˘ch na odborníky, obchodní partnery i nej‰ir‰í
laickou veﬁejnost, bude vstup na internetovou prezen-taci
LâR rozli‰en dle tûchto náv‰tûvnick˘ch „kategorií“

a tomuto pﬁístupu bude také podﬁízena struktura nabídky
jednotliv˘ch stránek. Webové stránky v‰ech organizaãních
jednotek budou mít pﬁímou vazbu na hlavní stránky podniku. Bude moÏné pﬁehlednû rozãlenit a vystavit poÏadované informace dle specifick˘ch rubrik ze v‰ech úrovní
podnikové organizaãní struktury. Obsahovû se tak objeví
dÛleÏité informace, prezentující propojení hospodáﬁské
ãinnosti podniku s ochranou pﬁírody, lesnicko-ekologickou v˘chovou, vyuÏíváním pﬁírody pro rekreaci a turistiku
a dal‰ími ãinnostmi, které podnik zaji‰Èuje pro v‰echny
obyvatele.
Ve‰keré tzv. veﬁejné funkce lesa financuje podnik z vlastních zdrojÛ. Proto bude nemalá pozornost vûnována
obchodu a obchodním partnerÛm, kter˘m bude napﬁíklad
slouÏit nová aplikace „Databáze poptávky po dﬁíví“. Pracuje se rovnûÏ na nabídce komerãního lovu elektronickou
formou.
Zmûn dozná téÏ elektronická podoba podnikového ãasopisu Lesu zdar. Bude usnadnûna moÏnost diskuse nad
zajímav˘m ãlánkem a hlavnû se objeví fotogalerie, tedy
moÏnost prohlíÏet si fotografické snímky, které se jiÏ neve‰ly do fotoreportáÏí v klasickém papírovém vydání Lesu
zdar. A protoÏe internet je prostﬁedí multimediální, tzn. Ïe
umoÏÀuje pracovat s daty kombinujícími text, zvuk a video,
bude v budoucnu moÏné stáhnout si z pﬁíslu‰né rubriky
elektronickou pﬁílohu ãasopisu, napﬁíklad krátk˘ film.

Petr Grepl
podnikové ﬁeditelství LâR
Ilustraãní foto archiv redakce
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Je tﬁeba ﬁíci, Ïe Ïádné internetové stránky nejsou zpravidla
prací jednoho ãlovûka, kterému se ﬁíká nûkdy webmaster,
ale jsou v˘sledkem snaÏení rÛzn˘ch odborníkÛ na internetové aplikace ãi multimédia a na dÛleÏit˘ závûr – vlastních
pﬁispûvovatelÛ a redaktorÛ. Rozsáhlá internetová prezentace LâR by mûla v podstatû b˘t jedním z v˘stupÛ práce
témûﬁ v‰ech pracovníkÛ podniku. Ve zkratce, mûla by podporovat dobré jméno LâR a náv‰tûvníci by zde mûli najít
poÏadované informace. Pﬁejme si tedy, aby se nám na‰e
■
spoleãná práce podaﬁila.

7

AKTUÁLNù

Anal˘za v˘sledkÛ dotazníkÛ
k tûÏbû a v˘robû dﬁíví pro vlastní
obchod LâR
V prÛbûhu mûsíce záﬁí byly zpracovány a na v‰echny lesní správy a krajské inspektoráty LâR rozeslány dotazníky, ve kter˘ch byly formulovány otázky k posouzení problematiky tûÏby a v˘roby dﬁíví pro vlastní obchod u státního podniku Lesy âeské republiky. Odpovûdi jednotliv˘ch organizaãních jednotek pak byly pouÏity k anal˘ze této ãinnosti podniku a formulování v˘stupÛ a návrhÛ ﬁe‰ení.
V úvodní ãásti dotazníkÛ byly vyhodnocovány rozsahy v˘roby dﬁíví pro vlastní obchod a poãty pracovníkÛ, kteﬁí se na
ní podílejí nebo budou podílet v následujících letech.
V roce 2005 je na lesních závodech LâR vyrábûno 520 000 m3
dﬁíví pro vlastní dodávky LâR a stejn˘ objem této v˘roby je
pﬁedpokládán i v dal‰ích letech.
Na lesních správách bude v roce 2005 vyrobeno pro vlastní
dodávky v reÏii LâR na lokalitû „OM“ na SÚJ, kde jsou uzavﬁeny nové smlouvy s platností od 1. 7. 2005, a formou
referenãních tûÏeb celkem 1 100 000 m3 dﬁíví.
Cílovû je pﬁedpokládána v˘roba dﬁíví na lesních správách pro
vlastní dodávky LâR v rozsahu cca 3 000 000 m3. Tohoto
mnoÏství by mûlo b˘t dosaÏeno nejpozdûji v roce 2007, pﬁiãemÏ lze oãekávat, Ïe v˘znamn˘ podíl tohoto objemu bude
realizován uÏ v roce 2006.
Na zaji‰Èování v˘roby a expedice dﬁíví se v roce 2005 buì
zcela, nebo jen ãástí své pracovní náplnû podílí 420 revírníkÛ, 50 adjunktÛ a 50 expedientÛ.
V dal‰ích ãástech dotazníkÛ se pracovníci lesních správ
a krajsk˘ch inspektorátÛ vyjadﬁovali k níÏe uveden˘m okruhÛm. Mûli moÏnost rovnûÏ navrhnout ﬁe‰ení tûch oblastí,
které povaÏovali za problémové.
Pro následnou anal˘zu jsme sestavili odpovûdi respondentÛ
podle ãetnosti tak, Ïe ãíslem 1 jsou oznaãeny nejménû ãetné
odpovûdi, ãíslem 2 stﬁední ãetnost a ãíslem 3 nejvût‰í ãetnost odpovûdí ãi návrhÛ na ﬁe‰ení.

Projektová pﬁíprava tûÏební ãinnosti
pro vlastní obchod
Klady:
Získání potﬁebn˘ch informací o bilanãních zdrojích,
vãetnû sortimentÛ (od r. 2006).
MoÏnost ovlivnûní soustﬁedûnosti pracovi‰È, optimalizace tûÏebních technologií a ãasového plnûní tûÏeb.
MoÏnost umisÈovat zásahy do porostÛ dle v˘voje cen
na trhu a poptávky po urãit˘ch sortimentech.
MoÏnost pﬁípravy a rozvrÏení obchodních partnerÛ
a dodávek v projektovaném období.

3
3
3
3
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Oblasti k ﬁe‰ení:

8

Nedostateãná informovanost o poÏadavcích G¤
na odbyt.
Velká pracnost (vyznaãování v‰ech probírek – 40,
svûrkování porostÛ).
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2
2

Projektování sortimentace dle porostÛ
(smysluplné pﬁi prodeji nastojato).
Vyznaãování ve‰ker˘ch úmysln˘ch tûÏeb
na rok dopﬁedu.
DV¤ a referenãní tûÏby uplatÀovat, ale pﬁi 40 %
vlastního obchodu je to zbyteãné
a ãasovû nezvládnutelné.
Nenávaznost rozpisu dodávek na projekt
(zejména pﬁi vynucen˘ch zmûnách v projektech).
Nedokonalé programové vybavení (2 programy,
nutnost ruãního v˘poãtu vícenákladÛ).
SloÏitost rÛzn˘ch typÛ smluvních vztahÛ.
Nesjednocení ãíselníku dﬁíví v programech LVM
a ODBYT.

2
2

2
3
3
3
3
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u podniku chybí. Ten by mûl b˘t zpracován na v‰ech organizaãních jednotkách LâR a slouÏit jako základní podklad
pro tvorbu stﬁednûdobého plánu dodávek dﬁíví.

Návrh ﬁe‰ení:
Vûnovat vût‰í pozornost technologické pﬁípravû pracovi‰tû, zpﬁístupnûní porostÛ a vybudování skládek.
Odbourat nejpracnûj‰í vûci (vyznaãování v‰ech probírek – 40, popﬁ. vyznaãovat jen ãtvrtletnû dopﬁedu).
10 % podíl tûÏby pro jiné druhy prodeje ponechat
jako maximální (nepovinnou) hranici.
Vãas stanovit LS objem a strukturu dodávek a pomûr
mezi vlastním obchodem a ostatními formami
prodeje dﬁíví.
Zaji‰tûní taxaãních pomÛcek v‰em revírníkÛm.
Pﬁevzít nebo zpracovat komplexní programové
vybavení (v˘roba + obchod).
MoÏnost umístit tûÏby na rÛzné revíry (nestanovit
pevnû vymezené území pro pﬁím˘ prodej).
¤e‰it termín vyhotovení tûÏebních projektÛ
Zlep‰it nabídku sestav v LESe.
Sjednocení ãíselníkÛ v LVM a ODBYTu.
Uzavírat smlouvy na dodávky aÏ na základû
zpracované sortimentace.

1
1

Zadávání v˘roby dﬁíví pro vlastní obchod

1

Klady:

2
2
3
3
3
3
3

MoÏnost poÏadovat potﬁebnou sortimentaci
v kaÏdém jednotlivém porostu.
V˘bûr porostÛ dle pﬁírodních podmínek, v˘voje NT,
odbytov˘ch potﬁeb a progresivních technologií.
Nejvhodnûj‰í je pouÏití harvestorov˘ch technologií,
vyváÏecích souprav.
Ovûﬁení ceny v nabídkov˘ch ﬁízeních.
Pﬁedpoklad pro vy‰‰í zpenûÏení za dﬁíví.
MoÏnost jin˘ch forem v˘roby a prodeje (N¤ a DV¤)
jako nástroje operativního ﬁízení dodávek dﬁíví.

2
3
3
3
3
3

Oblasti k ﬁe‰ení:
3

Kladnû je hodnoceno pﬁedev‰ím doplnûní projektÛ tûÏební
ãinnosti o sortimentaci dﬁíví urãeného pro vlastní obchod
LâR, moÏnost optimalizace tûÏebních technologií, ãasové
stanovení tûÏeb apod.
Je poÏadována návaznost plánu dodávek na projekt, úprava
programového vybavení, ﬁe‰ení vyznaãování a umisÈování
tûÏeb, zaji‰tûní taxaãních pomÛcek v‰em revírníkÛm apod.
Prakticky v‰echny uvedené návrhy ﬁe‰ení jsou obsaÏeny
v materiálech pﬁipravovan˘ch a zpracovávan˘ch pracovní
skupinou pro ﬁe‰ení v˘roby a obchodu se dﬁívím u LâR.
Dále bude urãitû rozpracována i metodika a tvorba stﬁednûdobého (5 letého) plánu tûÏby a v˘roby dﬁíví, kter˘ dosud

Nutnost opakovaného vystavení zadávacích listÛ
(opakování tûÏeb, více porostÛ se stejnou
sortimentací).
Chybûjící kalkulaãní model pro posouzení cen
za v˘robu dﬁíví.
Není k dispozici databáze zákazníkÛ a jejich
poÏadavkÛ.
Malá operativnost a zdlouhavost V¤ a N¤.
Pﬁíli‰ mnoho zpÛsobÛ prodeje dﬁíví.
NedodrÏování parametrÛ jakosti vyrábûn˘ch
sortimentÛ dûlníky dodavatelÛ.
Nepﬁipravenost OM pro v˘robu sortimentÛ
(omezení místem, tûÏebními zbytky).

2
2
2
2
3
3
3

>>
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Návrh ﬁe‰ení:
MoÏnost vystavit zadávací listy na více porostÛ,
v pﬁípadû opakování tûÏeb potvrdit stávající.
Poskytnout obdobu kalku k v˘poãtu ceny za sluÏby.
Zjednodu‰it v˘bûrová a nabídková ﬁízení pﬁi
referenãních tûÏbách vyuÏitím registru dodavatelÛ
prací u LâR.
Dát na intranet databázi moÏn˘ch odbûratelÛ
a jejich technické podmínky.
SníÏit poãet zpÛsobÛ prodeje dﬁíví na moÏné
minimum a zjednodu‰it administrativní agendu.
Zpracovat komplexní smûrnicI o v˘robû, evidenci
a pohybu dﬁíví.
Nedostatky pﬁi v˘robû dﬁíví eliminovat ve smlouvách
s dodavateli (sankce a pokuty, hodnocení).
Co nejvy‰‰í vyuÏití harvestorov˘ch technologií.

2
2

2
2
3
3
3
3

Názorová pestrost je zﬁejmá pﬁi porovnání „zpracování projektÛ“ a „zadávání v˘roby“. âást lesních správ povaÏuje
moÏnost dal‰ích zpÛsobÛ v˘roby a prodeje dﬁíví za v˘razn˘
klad, ãást lesních správ za zbyteãné zatíÏení. Podobnû je
tomu u sortimentace dﬁíví, provádûné na porostní skupinu
a dﬁevinu. Navrhovaná ﬁe‰ení jsou vesmûs akceptovatelná,
jsou ﬁe‰ena a budou postupnû realizována. Souãasn˘ pokyn
G¤ 4/2005, kter˘m je ﬁe‰ena problematika v˘roby a prodeje dﬁíví, je postupnû aktualizován a bude zpracován jako
základní podniková smûrnice pro v˘robu, evidenci, pﬁíjem
a prodej dﬁíví u LâR. Souãasná v˘roba dﬁíví pro vlastní
obchod je technologicky zaji‰Èována z 90 % v˘robou na
OM a z 10 % v˘robou na ES. Podíl harvestorov˘ch technologií ãiní 30 % a urãitû je moÏno jejich podíl v dal‰ích
letech je‰tû v˘raznûji zv˘‰it.

Klady:
Pﬁíjem dﬁíví provádûn˘ dodavatelem na OM
a jednodu‰‰í kontrola LâR.
Vût‰í zisk z realizovaného m3 na LS.
MoÏnost v˘bûru jednotliv˘ch porostÛ a ucelení
mnoÏství dﬁíví v lokalitû v návaznosti na odvoz.
UmoÏnûní variabilnûj‰ího pouÏití levnûj‰ích dopravcÛ.
PruÏnûj‰í reakce na poptávku, zmûny v odbytu.

11 / 2005

1
3
3
3
3

Oblasti k ﬁe‰ení:
Nedostateãné prostory na skladování a manipulaci
dﬁíví na jednotlivé sortimenty pﬁi proudové metodû.
âasová nároãnost a vy‰‰í náklady na zaji‰tûní
expedice (odvozní soupravy), odstranûní snûhu.
Nekontrolovatelnost pﬁíjmu dﬁíví v závislosti na
kvantitû.
Mal˘ pﬁehled o prodeji dﬁíví pﬁedáváním ãíselníkÛ
aÏ na OM (pﬁi soubûÏném pﬁibl. z více JPRL
+ odvozu).
Nutnost realizovat v‰e na lokalitû OM
(neexistence vlastních ES).
Chybûjící hardware a software pro pﬁíjem
a evidenci dﬁíví (ãasto dvojitá evidence).
SloÏité a pracné poãítání vícenákladÛ za sluÏby
dodavatelÛm.
Nedostateãné vybavení a náhrady expedujících
pracovníkÛ (pomÛcky, telefony, automobily).
¤e‰ení odpovûdnosti za stav zásob
(revírník - expedient).
Nejsou jednotnû stanoveny pﬁevodní koeficienty
(m3/prm) na rovnané dﬁíví a v˘ﬁezy od HT.
Rizika ztrát spojená s mnoÏstvím dﬁíví, krádeÏemi,
rozdíln˘m zpÛsobem mûﬁení dﬁeva.
Doporuãená pravidla pﬁíli‰ hrají ve prospûch
odbûratelÛ.
Nepﬁehledn˘ odbytov˘ ãíselník.
NedodrÏování sjednan˘ch termínÛ a ãasÛ odvozci.

LESU ZDAR
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Vlastní v˘roba dﬁíví
(pﬁíjem, evidence a expedice)

2
2
2

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Návrh ﬁe‰ení:
Stanovit rÛzné varianty pﬁíjmu dﬁíví.
Zjednodu‰it pﬁíjem na OM.
ZváÏit provozování harvestorové technologie
v reÏii LâR.
V rámci LâR vytvoﬁit pro ãást vlastní v˘roby
vlastní kapacity, popﬁ. vyuÏít kapacit LZ.
Zpracovat smûrnici k v˘robû, evidence a expedici
sortimentÛ dﬁíví.
Do tarifu za provádûné práce pau‰álnû zapoãíst
vícenáklady na v˘robu hotov˘ch sortimentÛ.
Vybavit expedující pracovníky odpovídajícími
pomÛckami a prostﬁedky nebo personálnû posílit.
VyuÏívat cizí ES nebo vybudovat vlastní MS a ES.
VyuÏití modernûj‰ích systémÛ u pﬁíjmu
a evidence dﬁíví.
Urãit % ztrát a zahrnout do odpovûdnosti
za hmotu.
Upravit stávající verzi programu LVM (odli‰it
dodávky z referenãních tûÏeb).
Revize Doporuãen˘ch pravidel.
Dodavateli prací pﬁevzít 90 % vykázané dﬁevní
hmoty a zbytek podle v˘sledkÛ pﬁejímek.
Úprava odbytového ãíselníku dle Doporuãen˘ch
pravidel.
Dohodnout za LâR se strategick˘mi odbûrateli
jednotnou metodu stanovení mnoÏství dﬁíví.

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nûkteré z uvádûn˘ch návrhÛ jsou jiÏ realizovány, nûkteré
jsou postupnû ﬁe‰eny a budou prÛbûÏnû realizovány. ZvaÏováno bude i vytvoﬁení ãi zv˘‰ení pﬁípadn˘ch vlastních kapacit pﬁedev‰ím v moderních harvestorov˘ch technologiích
(otázka nabídky kapacit a cen prací u tûchto technologií na
trhu). Je zvaÏována i tvorba pracovních pﬁíruãek pro pracovníky LâR pﬁedev‰ím pro v˘robu dﬁíví moderními sortimentními technologiemi.

Nutnost pﬁizpÛsobování se ãasovému
harmonogramu dopravcÛ (po pracovní dobû,
ve dnech pracovního volna).
Revírník se nemÛÏe plnû vûnovat revíru a dal‰ím
ãinnostem (zejména pûstební).

3
3

Návrh ﬁe‰ení:
Zpracovat koncepci prodeje dﬁíví z pohledu KI.
Optimalizace poãtu revírníkÛ a expedientÛ
dle mnoÏství a struktury vyrábûného dﬁíví.
Zohlednit úroveÀ odmûÀování a pau‰álních
náhrad zúãastnûn˘ch osob.
Vytvoﬁit komplexní
motivaãní systém.
Vytvoﬁit systém pro pro‰kolování pracovníkÛ
pro obchod – napﬁ. u LZ.

2
3
3
3
3

Personální obsazení v˘roby je zpracováno, projednáno
a odsouhlaseno v pracovní skupinû pro ﬁe‰ení v˘roby
a obchodu se dﬁívím.
Cílovû je pﬁedpokládáno, Ïe v˘roba a expedice dﬁíví bude na
lesních správách zaji‰Èována revírníky, expedienty a cca z 20 %
pracovní náplnû i adjunkty. PrÛmûrná lesní správa u LâR bude
mít 94 000 m3 roãní tûÏby dﬁíví a roãní v˘roba dﬁíví pro vlastní obchod bude ãinit cca 39 000 m3. PrÛmûrná LS bude tyto
úkoly zaji‰Èovat 12 revírníky (10 pﬁepoãten˘ch pro SL a 2 OSL),
2 expedienty a 1 adjunktem (adjunkt by procházel ve‰ker˘mi
ãinnostmi jako doposud, pﬁiãemÏ cca 20 % jeho pracovního
fondu je uvaÏováno k vyuÏití pro v˘robu a expedici dﬁíví).
Souãasnû s personálním zaji‰tûním v˘roby byl zpracován
a pﬁedloÏen návrh komplexního motivaãního systému pro
motivaci pﬁedev‰ím pracovníkÛ zaji‰Èujících v˘robu dﬁíví na
lesních správách.
Jedním z dal‰ích ﬁe‰en˘ch v˘stupÛ pracovní skupiny je
i návrh systému komplexního ‰kolení pracovníkÛ LâR pro
■
oblast obchodu a v˘roby dﬁíví.
Ing. Jaroslav Zezula
Foto: Ing. Jaroslav Karas
podnikové ﬁeditelství LâR

Personální obsazení v˘roby dﬁíví
pro vlastní obchod
Klady:
Personální zabezpeãení základní v˘roby a expedice
dﬁíví (revírník, expedient, adjunkt).
Zodpovûdnost jedné osoby za probíhající obchod.
Ponechaná urãitá volnost ﬁe‰ení na LS.
Zv˘‰ení kvalifikace zamûstnancÛ.

3
3
3
3

Oblasti k ﬁe‰ení:
Chybûjící koncepce organizace
prodeje dﬁíví na KI.
Chybûjící vazba revírník versus expedient
v kompetencích, právech a odpovûdnosti.
Jeden expedient na 20 tis. m3 je nedostateãn˘.
VytíÏením adjunkta se ztrácí moÏnost jeho
nasazení také na jinou lesnickou ãinnost.
Nedostateãné finanãní ohodnocení zúãastnûn˘ch
pracovníkÛ (pﬁesãasy).

2
3
3
3
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Zájem a aktivita na úrovni LS
úspûchem na cestû k efektivnímu obchodování dﬁívím
V polovinû srpna tohoto roku pﬁipravila pracovní skupina „V˘roba-obchod“ dotazník
Obchod se dﬁívím, kter˘ obsahoval 7 otázek. Smyslem dotazníku bylo zjistit názory na
vybrané aspekty zapoãatého procesu vlastního obchodu se dﬁívím u LâR. Odbor obchodu ﬁeditelství LâR jej rozeslal na v‰echny organizaãní jednotky.
Z úrovnû lesních správ se nám vyplnûn˘ dotazník vrátil ze
70 organizaãních jednotek. JiÏ toto vysoké skóre odevzdan˘ch dotazníkÛ je povzbudiv˘m v˘sledkem, neboÈ svûdãí o
velkém zájmu o danou problematiku, coÏ je bezesporu velmi
cenn˘m v˘chodiskem pro její ﬁe‰ení.

ZpÛsob vyhodnocení dotazníku:
– Odpovûdi jsou ﬁazeny sestupnû podle poãtu v˘znamovû
shodn˘ch odpovûdí, poãet v˘znamovû shodn˘ch odpovûdí
je vÏdy uveden v závorce.
– Na kaÏdou otázku respondenti odpovûdûli rÛzn˘m poãtem
odpovûdí nebo na ni neodpovûdûli, pro vyhodnocení byl
tedy jako základna vzat poãet vrácen˘ch dotazníkÛ (70).
Pro základní vyhodnocení v˘znamnosti shody bylo u
kaÏdé otázky vyhodnoceno procento shody jako pomûr
poãtu nejvíce zastoupené v˘znamovû shodné odpovûdi
a základny. Tato shoda nám ﬁíká, jaké procento respondentÛ uvedlo v˘znamovû shodnou odpovûì.

V˘sledky dotazníku:

Co bylo pﬁi zavádûní obchodu nejvût‰í pﬁekáÏkou?

Pro pﬁehlednost prezentace v ãasopise je zde uvedeno pouze
prvních pût nejvíce zastoupen˘ch (v˘znamovû shodn˘ch)
odpovûdí na danou otázku.

1. Nepﬁipravenost systému obchodu s dﬁívím
u LâR
2. Nezku‰enost a nepﬁipravenost personálu LâR
3. Zmûny dodavatelÛ lesnick˘ch ãinností
4. Nepﬁíznivé poãasí v období zavádûní vlastního
obchodu
5. Nedostateãné SW vybavení

Co pﬁi zavádûní obchodu LâR nejvíce pﬁispûlo
k pozitivnímu v˘sledku?
1. Aktivní pﬁístup zainteresovan˘ch pracovníkÛ
na organizaãních jednotkách
2. Lep‰í zpenûÏení dﬁíví
3. V˘bûr vhodn˘ch porostÛ pro vlastní obchod
4. Pozitivní reakce podnikatelského prostﬁedí
5. Nízké ceny dﬁíví LâR v pﬁedchozím období
Procento shody 79 %

(55)
(11)
(11)
(8)
(4)

(52)
(21)
(7)
(6)
(6)

Procento shody 74 %
Jaké jsou nejv˘znamnûj‰í klady a nedostatky souãasného stavu obchodu se dﬁívím v LâR?
Klady:
1. Zlep‰ení ekonomick˘ch charakteristik
hospodaﬁení LâR
2. Informovanost o obchodu se dﬁívím –
poznání problematiky
3. Vliv LâR na obchod se dﬁívím v âR
4. Roz‰íﬁení pÛsobnosti LâR o prodej dﬁíví
5. Zmûna my‰lení personálu LâR – lesník je
hospodáﬁ

(51)
(25)
(6)
(5)
(5)

Procento shody 73 %

LESU ZDAR

Nedostatky:
1. Nekoncepãnost obchodu se dﬁívím
2. Nevyhovující nebo chybûjící HW a SW vybavení
3. Nedoﬁe‰ená manipulace dﬁíví – absence MES
4. Nucen˘ obchod pﬁes HLDS
5. Nefunkãní motivaãní systém

12

Procento shody 28 %
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(20)
(16)
(13)
(11)
(9)
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Struãnû popi‰te dosavadní organizaãní strukturu
obchodu v rámci va‰í LS
1.
2.
3.
4.
5.

ZLS obchod + expedient + revírník
ZLS + revírník + adjunkt
ZLS + obchod + expedient + revírník + adjunkt
Dle podnikov˘ch pravidel
ZLS + revírník

Co mÛÏe b˘t nejvût‰í komplikací pﬁi pﬁedpokladu
zdvojnásobení obchodovaného mnoÏství od r. 2006?
(13)
(7)
(4)
(4)
(3)

1. NepﬁizpÛsobení organizaãní struktury
a kompetencí
2. Nedostateãné personální obsazení
3. Neﬁe‰ení SW a HW vybavení
4. ZatíÏenost revírníkÛ
5. Absence MES

(16)
(12)
(12)
(10)
(7)

Procento shody 19 %
Procento shody 23 %
Jaká opatﬁení navrhujete ke zdokonalení této struktury?
Posílení poãtu pracovníkÛ LS
Zavedení úãinného motivaãního systému
Zlep‰ení vybavení (auta, PC + internet, telefony)
SW dle potﬁeb personálu
Zmen‰it revíry

(25)
(8)
(7)
(7)
(5)

Procento shody 36 %
Co musí LâR v oblasti obchodu zachovat za pﬁedpokladu
zdvojnásobení obchodovaného mnoÏství v r. 2006?
1.
2.
3.
4.
5.

Zv˘‰ení poãtu personálu
Zdrav˘ rozum
Zlep‰ení SW
Dodávat dﬁíví i v regionu
Personál doplÀovat odborníky

Procento shody 10 %

(7)
(6)
(3)
(3)
(2)

Soubor odpovûdí poskytuje velmi zajímav˘ a inspirativní
pohled na danou problematiku, vãetnû moÏnosti vystopování rÛzn˘ch jevÛ. Pro zajímavost nechÈ si ãtenáﬁ napﬁíklad
pov‰imne patrného rozdílu ve v˘znamnosti odpovûdí na
otázky smûﬁované do minulosti, kdy z vyhodnocení vychází
jako v˘znamnû vysoké procento shody u hodnocení minulosti oproti relativnû nízkému procentu shody u odpovûdí na
otázky smûﬁující do budoucnosti.
Pracovní skupina s jednotliv˘mi získan˘mi poznatky dále
pracuje a pouÏije je pﬁi ﬁe‰ení dílãích úkolÛ v rámci pﬁípravy
návrhu systému obchodu.
■
Ing. Václav Lidick˘
LS Pﬁimda
Ilustraãní fota: Ing. Jaroslav Karas
podnikové ﬁeditelství LâR
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Workshop a dotazník
Projektu Obchodování se dﬁívím u LâR pﬁinesl zajímavé v˘sledky
V˘bûr z odpovûdí na otázky je seﬁazen podle poãtu shodn˘ch odpovûdí (1 – nejvíce spoleãn˘ch odpovûdí). V závorce je u kaÏdého bodu uveden poãet stejn˘ch nebo v˘znamovû
podobn˘ch odpovûdí. Na závûr jsou vyjádﬁeny u kaÏdé otázky také nejdÛleÏitûj‰í body,
které vyplynuly z workshopu Projektu Obchodování se dﬁívím u LesÛ âeské republiky, s.p.
ze dne 6. záﬁí 2005 v Îidlochovicích.
●

1 Co pﬁi zavádûní obchodu LâR nejvíce pﬁispûlo
k pozitivnímu v˘sledku?
1. Aktivní pﬁístup zaintersovan˘ch
(10)
2. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek firmy
(2)
3. Pﬁesun zisku na LâR
(3)
4. Podpora ze strany vedení
(3)
5. Pﬁím˘ prodej vlastních produktÛ
(2)
6. ChuÈ LâR napravit nízké ceny
(1)
7. Nasazení venkovního personálu
(1)
8. LâR – nejvût‰í dodavatel dﬁíví
(1)
9. Pomoc odbûratelÛ a dodavatelÛ
(1)
10. Kolaps lesnick˘ch zakázek CE WOOD
(1)
11. Nízké ceny na lokalitû „P“
(1)
12. Pomal˘ nábûh
(1)
13. Personální zaji‰tûní obch. pozic
(1)
14. Situace na trhu
(1)
15. V˘bûr porostÛ pro vlastní relizaci
(1)

●

2 Co bylo pﬁi zavádûní obchodu nejvût‰í pﬁekáÏkou?
1. Nezku‰enost odpovûdn˘ch pracovníkÛ na LS a KI
(7)
2. Absence koncepce
(6)
3. Malá informovanost
(4)
4. Absence programového a tech. vybavení
(3)
5. Neznalost trhu
(3)
6. TûÏkopádnost pﬁi v˘robû
(3)
7. Nevhodné naãasování obchodní ãinnosti
(3)
8. Absence zku‰eností se sortimentací
(3)
9. NárÛst pracovního vytíÏení zamûstnancÛ
(2)
10. Nerozhodnost P¤ v lednu 2005
(1)
11. Vztahy s HLDS
(1)
12. ObviÀování a zastra‰ování prac. LâR a dodavatelÛ
prací ze strany nûkter˘ch smluvních partnerÛ
(1)
13. Negativní mediální kampaÀ
(1)
14. Tvorba prÛmyslové taxace
(1)

15. ZaÏité zvyklosti na LS a KI
16. Nepﬁíznivé podmínky v zimû 2004/2005
17. Pﬁechod smluvních vztahÛ s partnery
●

3 Jaké jsou nejv˘znamnûj‰í klady a nedostatky
souãasného stavu obchodu se dﬁívím v LâR?
Klady:
1. Zv˘‰ení zisku, objemu, a tím posílení pozice LâR
na trhu
2. Zaãíná znalost trhu s dﬁívím
3. Vylep‰ení vztahÛ se smluvními partnery
4. Pﬁímé získávání zku‰eností s obchodem
5. Seberealizace pracovníkÛ a aktivní zapojení
do v˘roby
6. MoÏnost koordinace dodávek z více zdrojÛ
7. Ovûﬁení plánované sortimentace
8. Znalost cen za sluÏby (tûÏba, odvoz…)
9. MoÏnost zv˘‰ení vloÏen˘ch prostﬁedkÛ
do stavu lesa
10. Vybavení pracovníkÛ LS vozidly technol.
dopravy

(11)
(5)
(4)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Zápory:
1. Programové vybavení (software)
(7)
2. Slabá komunikace a tok informací v obchodû
a v˘robû
(5)
3. Nejasná koncepce obchodu
(5)
4. Chybí finanãní motivace
(4)
5. Technické vybavení (auta, PC, internet)
(4)
6. Nekoordinovan˘ systém provûﬁování zdrojÛ
dﬁíví a na to navazující podpisy smluv
(4)
7. Chybí manipulaãní sklady
(3)
8. Nedostateãné pers. obsazení pro zam˘‰len˘ objem (3)
obchodování k 1. 1. 2006
9. Uzavírání smluv na strategické partnery pﬁes
HLDS
(2)
10. Neﬁe‰ené ztráty z pﬁejímek
(1)
11. Povinnost dodávat dopravnû vzdálen˘m
odbûratelÛm
(1)
12. Ztráta motivace pﬁi jiÏ uzavﬁen˘ch nev˘hodn˘ch
smlouvách
(1)
13. První krádeÏe dﬁíví
( 1)
14. Nekoordinovan˘ systém provûﬁování zdrojÛ dﬁíví
a na to navazující podpisy smluv
(1)
15. Chybí pro‰kolování na sortimentaci
(1)
16. Nepﬁehledná fakturace
(1)
17. NarÛstající centralizace obchodu
(1)
●

4 Struãnû popi‰te dosavadní organizaãní strukturu
obchodu v rámci va‰eho KI, LZ ãi LS
1. SOM – ZLS pro obchod – revírník
(5)
2. Specialista pro obchod a marketing KI,
zástupce LS pro obchod
(4)

LESU ZDAR
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(1)
(1)
(1)
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3. SOM – ﬁídí se pokyny odboru obchodu
a ﬁeditele KI
ZLS – ﬁídí se pokyny SOM a vedoucího LS
Expedient – ﬁídí se pokyny ZLS a ved. LS
Revírníci – zpracovávají projekty, zadávají
a pﬁejímají v˘robu
4. KI: ﬁízení obchodu, smlouvy, harmonogram
dodávek
LS: expedient, adjunkt, revírník – projekty,
sortimentace, nabídková ﬁízení, odbyt
5. ¤editel LZ – ved. obch. odd. – DMS a LS
6. ¤editel – vedoucí odbytu – ved. polesí – ved. MS
7.¤editel KI – SOM – LS – ZLS – Revírník – Adjunkt

koncepce v oblasti obchodu, pﬁizpÛsobení personálního
obsazení, technické a softwarové vybavení, doplnûní
know-how zamûstnancÛ apod.).
(3)

(2)
(1)
(1)
(1)

2. PﬁizpÛsobení souãasného softwarového vybavení pro potﬁeby oblasti obchodu je oprávnûnû vnímáno jako jedna z klíãov˘ch oblastí úspûchu. OO v úzké spolupráci s OINF od
poloviny II. ãtvrtletí prÛbûÏnû zadává tvÛrci IS LâR poÏadavky na jeho aktualizaci. V souãasné dobû jiÏ probûhly
‰kolení uÏivatelÛ na první aktualizované aplikace, poslední
balík programu obdrÏí podnik na konci listopadu 2005. VT¤
a VOO Ïádá v‰echny zamûstnance, aby vûnovali maximální
pozornost této problematice (zvlá‰tû pak zvládnutí vyuÏívání programÛ na v‰ech ﬁídicích úrovních podniku).

●

(9)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

V˘robnû technick˘ ﬁeditel Ing. Karel LuÀák a vedoucí odboru obchodu Ing. Bohumil Kos z v˘‰e uveden˘ch odpovûdí
silnû vnímají dále uvedené trendy chápání problematiky
zamûstnanci podniku, které v souãasnosti a v budoucnosti
budou mít na pamûti pﬁi rozhodování o v˘voji dal‰ího
postupu v obchodní problematice:
1. Souãasn˘ stav obchodování se dﬁívím (jeho úspûchy - viz.
vliv na v˘voj prÛbûÏného HV podniku v souãasnosti) je
zaloÏen z velké míry téÏ na nad‰ení zamûstnancÛ v této
oblasti. Budoucí navy‰ování objemÛ - jeho zvládnutí
z pohledu ﬁídící struktury je potﬁeba plnû profesionalizovat (definice a následné prosazování jasné podnikové

3. Podnik silnû vnímá potﬁebu odpovídající motivace pracovníkÛ, nevyjímaje zamûstnance na pozicích spojen˘ch
s obchodní ãinností. Tato problematika bude ﬁe‰ena
v úzké spolupráci se systémem diferenciální renty.
4. Pomûr dodávek v˘znamn˘m (nadregionálním) a regionálním odbûratelÛm - jeho citlivé nastavení je velmi ãasto
diskutovan˘m tématem. Vedení vnímá snahu regionálních representantÛ podniku o dodávky místním odbûratelÛm, zároveÀ vûﬁí v úspû‰né vybilancování s potﬁebami
nadregionálních odbûratelÛ. Nejkomplikovanûj‰í situace
ﬁe‰ení tûchto pomûrÛ bude v sortimentu vláknina jehliãnatá, a to nejkritiãtûj‰í v roce 2006.
5. V souãasnosti zavádûná opatﬁení mají charakter opatﬁení
nutn˘ch pro úspû‰né pokraãování obchodu v podstatnû
vût‰ích objemech roku 2006. V˘voj koncepce obchodu,
softwarového a technického vybavení, podpora know-how
zamûstnancÛ bude mít (musí mít) dlouhodob˘ rozmûr.
6. Vedení podniku je pﬁesvûdãeno, Ïe úspûch v oblasti
obchodu je jedním z klíãov˘ch bodÛ realizovan˘ch zmûn,
uplatÀovan˘ch souãasn˘m vedením v poslední dobû. Má
■
jeho plnou podporu.
Ing. Bohumil Kos, Ing. Karel LuÀák
Foto: Ing. Jaroslav Karas
podnikové ﬁeditelství LâR

LESU ZDAR

5 Jaká opatﬁení navrhujete ke zdokonalení této
struktury?
1. Struktura v zásadû vyhovuje, nûkteré pozice,
zejména expedienty, je tﬁeba obsadit dle objemu
obchodovaného dﬁíví
2. Rozhodnout, zda obchoduje revírník, nebo
expedient (moÏné jsou obû varianty)
3. Vybavení pracovníkÛ (auta, pﬁenosné PC
na úrovni expedient, software)
4. Zavedení funkãního software (sledování dodávek,
fakturace a dal‰ích informací)
5. Zlep‰it pﬁedávání informací
(ze strany OO, ‰kolení, exkurze)
6. Zavedení úãinného motivaãního systému
7. Jasné vymezení kompetencí na v‰ech úrovních
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Hospodaﬁení v lesích
je ovlivÀováno turistick˘m ruchem
KI Hradec Králové byl ustaven k 1. 1. 2004 jako organizaãní sloÏka podnikového ﬁeditelství LesÛ âeské republiky, s. p. v návaznosti na optimalizaci organizaãní struktury
podniku. V souãasné dobû je jedním ze tﬁinácti krajsk˘ch inspektorátÛ s územní pÛsobností pro Královéhradeck˘ kraj. Krajsk˘ inspektorát Hradec Králové vykonává metodickou a kontrolní ãinnost pro ãtyﬁi lesní správy. Organizaãnû k nûmu pﬁíslu‰í také Semenáﬁsk˘ závod v T˘ni‰ti nad Orlicí a Oblastní správa tokÛ Hradec Králové.
Rozhovor s ﬁeditelem Krajského inspektorátu Hradec Králové Ing. Jiﬁím âerníkem
Kudy vedla va‰e profesní cesta aÏ k funkci ﬁeditele KI
v Hradci Králové?
Pﬁíroda a les mne lákaly od dûtství. Jiná varianta neÏ studium
SL· po ukonãení ‰kolní docházky nepﬁicházela v úvahu. Po
maturitû na SLT· Trutnov a absolvování LF V·Z Brno jsem
v roce 1986 nastoupil jako v˘robní mistr na polesí Krymlov
·LP Kostelec n. â. l. Od roku 1989 jsem pracoval v rÛzn˘ch
funkcích na LZ Kácov, zde jsem také po transformaci zaãal
pracovat ve funkci zástupce lesního správce novû vzniklé LS
Kácov. Od 1. 1. 1997 jsem nastoupil jako lesní správce LS
Ronov n. D. Ve funkci ﬁeditele KI pracuji od 1. 2. 2005.
Co vám momentálnû dûlá dobrou náladu?
Urãitû je to spolupráce s kolegy v pÛsobnosti na‰eho KI na v‰ech
úrovních. V souãasné dobû ﬁe‰íme ﬁadu vûcí, které pﬁiná‰ejí nové
smluvní vztahy. Otevﬁená komunikace a diskuse o úkolech, jeÏ
pﬁed námi stojí, pﬁispívá k jejich dobrému plnûní.
Co vás naopak nejvíce zlobí?
Zbyteãná administrativa a tabulkování.
âím se mÛÏete na va‰em KI pochlubit? Jaká místa
bychom urãitû pﬁi jeho náv‰tûvû nemûli vynechat?
Ná‰ inspektorát spravuje jedno z nejkrásnûj‰ích území âech.
Od dubov˘ch porostÛ v okolí Chlumce nad Cidlinou po skalní mûsta v âeském ráji nebo na Broumovsku. Krásná procházka je Babiããin˘m údolím, kousek od nûho se nachází
vodní nádrÏ Rozko‰. Nelze opomenout ani okolí Hradce Králové a Jaromûﬁe s památníky sedmileté války (1756–1763).
Na severov˘chodû KI se rozprostírají Orlické hory, v zimû
lyÏaﬁsk˘ a v létû cyklistick˘ ráj. Na území na‰eho KI se
nachází celá ﬁada kulturních památek jako napﬁ. zámek
Kuks, Trosky, dále láznû Velichovky, Sedmihorky, Bûlohrad
a tﬁeba i ZOO ve Dvoﬁe Králové.

LESU ZDAR

Jak˘m zpÛsobem eliminujete ‰kody zvûﬁí?
Stavy zvûﬁe v honitbách se postupnû dostávají na únosnou hranici, zaji‰Èující zdárn˘ v˘voj mlad˘ch lesních porostÛ. Pro udrÏení tohoto trendu sledujeme stavy a plnûní plánu lovu zvûﬁe
v reÏijních i pronajat˘ch honitbách. Pﬁes tyto pozitivní skuteãnosti je roãnû vynakládána znaãná ãást finanãních prostﬁedkÛ
urãen˘ch pro pûstební ãinnost na ochranu kultur a mlad˘ch lesních porostÛ proti ‰kodám zvûﬁí. V˘‰e uvedené náklady se snaÏíme sniÏovat pouÏíváním ménû nákladn˘ch technologií. NejdÛleÏitûj‰í v‰ak jsou stavy zvûﬁe odpovídající úÏivnosti honitby.

16

Jak se stavíte k problematice vápnûní a hnojení?
Bûhem své praxe jsem se setkal s dobr˘mi v˘sledky hnojení
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¤editel Krajského inspektorátu Ing. Jiﬁí âerník

zejména na extrémních stanovi‰tích, ale i s v˘sledky nulov˘mi. Úspû‰ná chemická meliorace lesních porostÛ pﬁedpokládá pﬁedev‰ím dokonal˘ rozbor pÛdy. Dobﬁe zvolené hnojivo
a technologii jeho aplikace, která je pﬁizpÛsobena konkrétním stanovi‰tním podmínkám.
Jak˘m zpÛsobem komunikuje vá‰ KI s laickou veﬁejností?
Nûkteﬁí pracovníci se zapojili do programu lesnické pedagogiky, poﬁádají besedy pro Ïáky ‰kol, zaji‰Èují odborn˘ v˘klad
a program v˘letÛ do lesa. Tradicí se stal Den s LâR poﬁádan˘ v Ratiboﬁicích. Navázána byla spolupráce se sdruÏením
obcí Broumovska a první kontakt byl uãinûn se SdruÏením
âesk˘ ráj. V pﬁí‰tím roce pﬁipravujeme Lesnick˘ den, na nûmÏ
bychom chtûli obsáhleji seznámit veﬁejnost s prací lesníkÛ.
Jak se vám daﬁí pracovat s Programem 2000?
Program 2000 se stal nedílnou souãástí na‰í ãinnosti. Pﬁi
jeho realizaci se snaÏíme, aby budované objekty co nejvíce
vyhovovaly sv˘m uÏivatelÛm. Jedná se o parkovací místa
v oblastech s velkou koncentrací náv‰tûvníkÛ, úpravy turistick˘ch tras, nauãn˘ch stezek a odpoãinkov˘ch míst. Pﬁíprava a realizace Programu 2000 slouÏí dále ke komunikaci
mezi námi, regiony i laickou veﬁejností.
KdyÏ se vrátíte zpût v ãase a pﬁedstavíte si sebe sama
pﬁed nûkolika lety, co s dne‰ními zku‰enostmi ﬁíkáte
sv˘m tehdej‰ím ideálÛm a oãekáváním?
Myslím si, Ïe ideály, se kter˘mi jsem ‰el studovat lesaﬁinu,
zÛstaly. Zmûnila se cesta k jejich naplnûní.
■
Jaroslav Panenka
podnikové ﬁeditelství LâR
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KRAJSK¯ INSPEKTORÁT HRADEC KRÁLOVÉ V DATECH
Pﬁehled KI HK

165
170
172
Celkem

Název
Rychnov n. K.
Hoﬁice
DvÛr Králové

V˘mûra
katastrální
145
163
114
423

433
461
318
212

V˘mûra
lesa
10
15
23
49

271
589
471
331

Lesní správy Rychnov nad KnûÏnou, Hoﬁice a DvÛr Králové nad Labem obhospodaﬁují celkem 49 331 hektarÛ lesÛ
v majetku státu na katastrální v˘mûﬁe 423 212 hektarÛ.
Lesní správy zároveÀ zaji‰Èují pro soukromé majitele
lesÛa pro lesy v majetcích obcí v˘kon funkce odborného lesního hospodáﬁe, a to na celkové v˘mûﬁe 18 822 hektarÛ lesÛ.
V souãasné dobû se lesní správy organizaãnû dûlí celkem na
38 revírÛ.
Hranice KI Hradec Králové se z hlediska územnû správního
uspoﬁádání pﬁeváÏnû kryjí s hranicemi Královéhradeckého
kraje. âásteãnû pak oblastní inspektorát zasahuje ãásteãnû
do Libereckého kraje a v malé míﬁe i do Stﬁedoãeského
a Pardubického kraje.
Z geografického hlediska se inspektorát rozkládá v oblasti
severov˘chodních âech aÏ po hranice s Polskem. PﬁeváÏná
ãást inspektorátu pﬁíslu‰í povodí Labe s hlavními pﬁítoky
Orlicí, Cidlinou a Jizerou. Pro reliéf krajiny je typick˘ pﬁe-

OLH
7
6
4
18

669
837
316
822

Stanoven˘ limit
Pûst. n.
Celková tûÏba Pâ/ha
tis. Kã
m3
8
19
26
53

000
000
262
262

51
65
145
261

000
000
000
000

Tâ/ha
4,965
4,169
6,382
5,388

437
607
344
093

chod od Polabské níÏiny v jiÏní ãasti, pﬁes vysoce produkãní
pahorkatinou ãást – podhÛﬁí Krkono‰ a Orlick˘ch hor – aÏ
k nejvy‰‰ím polohám Orlick˘ch hor. Oblast Krkono‰ského
národního parku spravuje MÎP âeské republiky prostﬁednictvím Správy Krkono‰ského národního parku. Specifickou
ãástí OI je pak Broumovská kotlina. Nejvy‰‰í bod obhospodaﬁovaného majetku pﬁedstavuje Anensk˘ vrch (992 m n.m.)
ve v˘chodní oblasti Orlick˘ch hor.
Geologické sloÏení podloÏí je velmi rozmanité od vát˘ch
pískÛ, pﬁes svory a po ãediãe. Typick˘m znakem Podkrkono‰í jsou hnûdoãervenû zabarvené pÛdy podkrkono‰ského
a dolnoslezského permokarbonu.
Z lesnického hlediska se jedná o území s pﬁevahou kvalitních jehliãnat˘ch porostÛ a dominantním zastoupením
smrku, které dosahuje v prÛmûru 70 %. Druhou nejvíce
zastoupenou dﬁevinou je borovice lesní 8 %, která je sv˘m
v˘skytem vlastní zejména oblasti âeského ráje, nûkter˘m ãástem Broumovské kotliny a v neposlední ﬁadû i nejjiÏnûj‰í ãásti

>>

LESU ZDAR

LS ã.

Zlatem prokvetlé charakteristické porosty na území KI Hradec Králové
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>> LS Rychnov nad KnûÏnou. Její v˘raznûj‰í v˘skyt je tedy vázán
na oblasti polabsk˘ch ‰tûrkopískov˘ch náplav a pískovcov˘ch
skalních mûst. Vy‰‰í zastoupení listnáãÛ, zejména dubÛ, lze
nalézt v nejjiÏnûj‰í ãásti inspektorátu na LS Hoﬁice, celkem je
na KI zastoupen 4 %. Buk je zastoupen v˘znamnûji na ãásti
LS Rychnov nad KnûÏnou (napﬁ. genová základna Pot‰tejn),
také 4 %. V˘raznûj‰í zastoupení má dále MD 5 %.
Lesnatost je na území KI Hradec Králové 26 % a zastoupení lesÛ v majetku státu ãiní 48% z celkové rozlohy porostní
pÛdy na spravovaném území.
Pﬁírodní lesní oblasti – 17 Polabí, 18 Severoãeská pískovcová plo‰ina a âesk˘ ráj, 23 Podkrkono‰í, 24 Sudetské mezihoﬁí, 25 Orlické hory, 26 Pﬁedhoﬁí Orlick˘ch hor.
Lesní vegetaãní stupnû 0–7.
PﬁevaÏující hospodáﬁské soubory jsou HS 43 kyselá stanovi‰tû stﬁedních poloh, 45 Ïivná stanovi‰tû stﬁedních poloh, 53
kyselá stanovi‰tû vy‰‰ích poloh, 55 Ïivná stanovi‰tû vy‰‰ích
poloh.
Celková roãní tûÏba dﬁíví lesních správ pﬁíslu‰n˘ch OI Hradec Králové ãiní celkem 266 tisíc m3. Lesy hospodáﬁské zaujímají 88,4 % obhospodaﬁovan˘ch lesních porostÛ. Na lesy
ochranné pak pﬁipadá 4,1 % a 7,6 % zaujímají lesy zvlá‰tního urãení.

LESU ZDAR

V˘razn˘m prvkem, kter˘ ovlivnil druhové sloÏení a vûkovou
strukturu lesních porostÛ v podhÛﬁí Krkono‰, byla mni‰ková

18

Smrkov˘ les s rozmanit˘m podrostem modﬁínu, borovice a bﬁízy
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kalamita z dvacát˘ch let minulého století a po‰kození
vrcholov˘ch ãástí Orlick˘ch hor imisemi v druhé polovinû
minulého století. Neblah˘ vliv na stav lesa v pﬁíhraniãní
oblasti KI Hradec Králové mûlo rozsáhlé po‰kození porostÛ
loupáním jelení zvûﬁí v druhé polovinû 20. století, zejména
pak porostÛ novû zakládan˘ch po druhé svûtové válce.
Redukce nepﬁimûﬁen˘ch stavÛ zvûﬁe byla tedy jedním z hlavních úkolÛ lesního hospodáﬁe v 80. a 90. letech minulého
století. Z hlediska souãasného obhospodaﬁování státního
majetku hraje v nûkter˘ch oblastech v˘znamnou roli i jistá
roztﬁí‰tûnost, daná rozsáhlou restitucí soukrom˘ch majetkÛ
a majetkÛ obcí po roce 1989. âtvrt˘m v˘znamn˘m vlivem
pro souãasné hospodaﬁení lesních správ v pÛsobnosti KI
Hradec Králové je zastoupení velkoplo‰n˘ch i maloplo‰n˘ch
chránûn˘ch území, zejména pak Chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí âesk˘ ráj, Orlické hory a Broumovsko.
V neposlední ﬁadû ovlivÀuje hospodaﬁení v lesích velk˘
zájem veﬁejnosti o tyto lokality.
Strategie trvale udrÏitelného lesního hospodáﬁství s dÛrazem
na podrostní zpÛsob obnovy je základním principem hospodaﬁení LesÛ âeské republiky, s.p. od jejich zaloÏení v roce
1992.
Plnûní produkãních funkcí lesÛ zaloÏené na produkci obnovitelné dﬁevní suroviny je samozﬁejmû spojeno i s naplÀováním v‰ech ostatních funkcí lesÛ zejména pÛdoochrannou,
vodoochrannou, rekreaãní atd.

NA NÁV·TùVù

V˘stavek borovice

Pro podporu rekreaãní funkce lesÛ – funkcí veﬁejného zájmu realizují LâR plnû ze sv˘ch prostﬁedkÛ „Program 2000“,
zamûﬁen˘ na v˘stavbu, obnovu a údrÏbu zaﬁízení slouÏících
v‰em náv‰tûvníkÛm lesa. Stranou nezÛstávají ani opatﬁení
na podporu biodiverzity. KaÏdoroãnû investují lesní správy
znaãné finanãní prostﬁedky pro podporu tûchto veﬁejnû prospû‰n˘ch funkcí lesÛ. Samostatnou kapitolou pak zÛstává
i programová spolupráce LâR napﬁíklad s âesk˘m svazem
ochráncÛ pﬁírody, která má jiÏ dlouholetou tradici, nebo
tﬁeba kurzy lesní pedagogiky organizované ‰kolen˘mi
zamûstnanci LâR pro ‰kolní mládeÏ.

●

v‰echny tﬁi CHKO s moÏností turistického vyÏití
(znaãené turistické cesty) v letním i zimním
období, unikátní skalní mûsta v âeském ráji,
Adr‰pach…

●

nauãná stezka v De‰tném v Orlick˘ch horách
(LS Rychnov nad KnûÏnou),
Koliba (LS ChoceÀ mimo OI 37)

●

rozhledna na vrchu Ruprechtick˘ ·piãák
s nadmoﬁskou v˘‰kou 881 m,
vyhlídka Hvûzda (LS Broumov)

●

hrad Trosky – rozhledna (LS Hoﬁice),

●

Zámek Kuks, (LS DvÛr Králové)

>>
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Zajímavosti (turistické):
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Buk lesní v podzimním ‰atu
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LS Rychnov n. K.
LHC Opoãno, LHC Rychnov n. K.
Vzhledem k rozsáhl˘m restitucím znaãnû roztﬁí‰tûn˘
majetek ve správû LâR.
Zastoupení dﬁevin: SM 71,50 %, BO 7,30 %, BK
5,68 %, OL 5,26 %
TûÏba: 51 000 m3
Zalesnûní: 36 ha
Pﬁirozená obnova: 13 ha
Nahodilá tûÏba: 15–20 %
Pﬁevládající vyrábûn˘ sortiment je jehliãnatá kulatina.
Lanovkové terény
Zajímavosti: Orlické hory, Babiããino údolí

LS DvÛr Králové
V˘znamné zastoupení SM monokultur vznikl˘ch po
mni‰kové kalamitû, v souãasné dobû ve stádiu obnovy.
LHC Podkrkono‰í, LHC Broumov
Zastoupení dﬁevin: SM 72,5, BO 9, MD 6 %, BK 4 %,
BR 3 %
TûÏba: 145 000 m3
Zalesnûní: 150 ha
Pﬁirozená obnova: 39 ha
Nahodilá tûÏba: 20 %
Pﬁevládající vyrábûn˘ sortiment je jehliãnatá kulatina.
Lanovkové terény
Zajímavosti CHKO Broumovsko, Adr‰pa‰sko-teplické
skály, Broumovské stûny, horolezecké terény

LS Hoﬁice
Nejvût‰í zastoupení DB v rámci KI v jiÏní ãásti LS.
Severní ãásti SM monokultury.
LHC Hoﬁice
Zastoupení dﬁevin: SM 43,42 %, BO 11,31 %,
DB 24,72 %, MD 4,78 %, BR 3,31 %
TûÏba: 65 000 m3
Zalesnûní: 90 ha
Pﬁirozená obnova: 11 ha
Nahodilá tûÏba: 20 %
Pﬁevládající vyrábûn˘ sortiment je jehliãnatá kulatina,
v˘roba DB sortimentÛ dobré zpenûÏení.
Zajímavosti: CHKO âesk˘ ráj, Láznû Bûlohrad, Velichovky, hrad Pecka, Trosky
■
Ilustraãní foto Petr Grepl

Sídlo, adresa, kontaktní údaje
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Lesy âeské republiky, s. p.
Krajsk˘ inspektorát Hradec Králové
Pﬁemyslova 1106
501 68 Hradec Králové
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tel. 495 860 349
fax 495 262 391
oi37@lesycr.cz, ki37@lesycr.cz
Pﬁírodní zvlá‰tnosti Nového Hradce
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Nároãnost sluÏby se nav˘‰ila
„Na‰e správa je historicky vázána na ‰kÛdce, protoÏe její znaãnou ãást postihla ve 20. letech minulého století rozsáhlá mni‰ková kalamita,“ ﬁíká Ing. Jindﬁich Litomisk˘, lesní
správce z Lesní správy ve Dvoﬁe Králové nad Labem.
Popi‰te nám, jak vlastnû vznikla Lesní správa DvÛr Králové.
V roce 1997 byly spojeny tﬁi malé krkono‰ské závody Harrachov, Vrchlabí a Horní Mar‰ov v jednu Lesní správu DvÛr
Králové. Tato správa ov‰em nevznikla klasick˘m zpÛsobem
v rámci kupónové privatizace jako ostatní lesní správy. My
jsme totiÏ nûjak˘ ãas fungovali jako Podkrkono‰ské lesní
závody, teprve rozhodnutím generálního ﬁeditele podniku
byly tyto závody zru‰eny, a tím tedy vznikla na‰e lesní správa. V té dobû byl objekt, ve kterém dnes ve Dvoﬁe Králové
sídlíme, v rekonstrukci, takÏe jsme pﬁes rok mûli sídlo ve
Vrchlabí. Podobu, v jaké byla v roce 1997 zaloÏena, si správa udrÏela do konce roku 2004, kdy se v rámci reorganizaãních zmûn podniku upravovaly hranice lesních správ na hranice krajÛ. K 1. lednu 2005 od LS DvÛr Králové ode‰ly revíry, které byly v Libereckém kraji, a naopak se na‰e lesní
správa spojila s LS Broumov. TakÏe v souãasné dobû patﬁíme mezi ne zrovna malé lesní správy, na katastrální v˘mûﬁe
120 tisíc hektarÛ máme necel˘ch 25 tisíc hektarÛ lesa a tûÏíme150 tisíc kubíkÛ roãnû.
Prozraìte, co ze svého pohledu povaÏujete za v souãasnosti nejvût‰í problém.
Nejvût‰í problém? Problémy samozﬁejmû jsou, ale jsou tu
od toho, aby se ﬁe‰ily. Zatímco v oblasti b˘valé LS DvÛr
Králové je, ﬁekl bych, organizaãní struktura optimální, na LS
Broumov momentálnû zaãínáme tvoﬁit nov˘ hospodáﬁsk˘
plán. JelikoÏ podnik má svou strategii a pﬁedstavy, jak by
mûly vypadat budoucí revíry, dojde, jak víme, k vytvoﬁení
nov˘ch revírÛ, které budou odpovídat trendu optimalizace.
Máte z tohoto kroku obavy?
Nemám. Jde o to v‰e dÛkladnû vysvûtlit lidem a já vûﬁím, Ïe
to pochopí… Ptal jste se na problém souãasnosti, musím
tedy odpovûdût, Ïe podle mého je souãasná situace opravdu
sloÏitá, protoÏe práce revírníkÛ se velmi zintenzivnila. Mám
na mysli novou strategii podniku, podle níÏ prodáváme
znaãnou ãást dﬁíví ve vlastní reÏii. CoÏ je pro revírníka kolikrát témûﬁ nad rámec jeho ãasov˘ch moÏností. Îivot pracovníkÛ urãitû pﬁitvrdil, kaÏd˘ z nás má práce nad hlavu.
Právû v takové situaci záleÏí na tom, jak to lesníkÛm vysvûtlíte a motivujete je. Obávám se, Ïe zejména dﬁíve narození
kolegové se ãasto dostávají na samou mez sv˘ch fyzick˘ch
sil. Jde o to, aby kaÏd˘ mohl mít pocit, Ïe za to, co vykonal, mÛÏe poloÏit ruku do ohnû. Nároãnost sluÏby, kterou
vût‰ina z nás bere jako poslání, se v˘raznû nav˘‰ila.

Ing. Jindﬁich Litomisk˘, lesní správce

Dosud jsme se bavili jen o problémech. Co vás naopak
tû‰í?
UÏ mé samotné povolání, protoÏe ho opravdu dûlám jako
koníãka. Pokud se nám bude daﬁit pûstovat lesy pro radost
i pro efekt a lesy zÛstanou zelené, pak mû to bude tû‰it dvojnásobnû. Radost mi momentálnû dûlá i pﬁíkaz pana generálního ﬁeditele o myslivosti, na nûmÏ jsem se ãásteãnû podílel.
Myslím, Ïe vystihuje potﬁeby a názory vût‰iny pracovníkÛ LâR.
Na závûr nám, prosím, prozraìte, kam bychom se na va‰í
lesní správû mûli urãitû podívat.
Víte, je docela tûÏké ﬁíct pár konkrétních tipÛ. Na kaÏdém revíru je co ukázat. Jsou napﬁíklad oblasti, kde se nám daﬁí obnovovat pomni‰koviny, tﬁeba na revíru Hradi‰tû, ﬁada hezk˘ch
objektÛ je na území Broumovska… Ale takhle to ﬁíct nejde.
Mám pro vás jedinou odpovûì: pﬁijeìte, rád vás provedu. ■
Profil Krajského inspektorátu Hradec Králové
a LS DvÛr Králové nad Labem pﬁipravili
Ing. Jaroslav Karas a Jaroslav Panenka
podnikové ﬁeditelství LâR
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Nakolik vás na va‰í správû trápí sama pﬁíroda?
Jsme správa, která je historicky vázána na ‰kÛdce, protoÏe její
znaãnou ãást postihla uÏ ve dvacát˘ch letech minulého století
rozsáhlá mni‰ková kalamita. A mni‰ka se v intervalu, m˘m
odhadem, sedmdesáti let vrací. Musíme se proto mít na pozoru
a neustále monitorovat stav. V roce 1995 jsme odhalili prvotní
velk˘ Ïír mní‰ky a díky pracovníkÛm LesÛ âR byl odhalen i velk˘
Ïír na majetku mûstsk˘ch lesÛ. Díky tomu, Ïe jsme v‰e odhalili
vãas, byla celá oblast o‰etﬁena a zabránilo se Ïíru velkého rozsahu. Od té doby musí kaÏd˘ revírník bedlivû sledovat stav tohoto ‰kÛdce. Pokud jde o kÛrovce, myslím, Ïe ho máme pod kontrolou, nemáme s ním v souãasnosti v˘razné problémy.
Ilustraãní foto LS DvÛr Králové
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Dne‰ní sokolnictví je nároãnûj‰í
neÏ dﬁíve
Sokolnictví, tedy umûní cviãit dravé ptáky a pouÏívat je k lovu, vzniklo velmi dávno. Nejstar‰í nalezené doklady o nûm pocházejí jiÏ ze druhého tisíciletí pﬁed na‰ím letopoãtem,
ale v‰eobecnû se usuzuje, Ïe je je‰tû star‰í. Kolébkou sokolnictví pravdûpodobnû byla
stﬁední Asie, odkud se záhy roz‰íﬁilo do Indie a dále na v˘chod, také na západ, snad pﬁes
Stﬁední v˘chod aÏ na Balkánsk˘ poloostrov. Ve stﬁední Evropû se sokolnictví prokazatelnû objevuje od doby velkého stûhování národÛ. Hunsk˘ vojevÛdce Atilla mûl na svém ‰títu
vyobrazeného sokola a na dobyvatelském taÏení byl doprovázen cviãen˘mi sokoly a jin˘mi dravci. Nejvût‰ího rozmachu evropské sokolnictví doznalo ve stﬁedovûku, pak v‰ak
s rozvojem paln˘ch zbraní postupnû zaniklo.
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Neuvûﬁiteln˘ rozsah pohybu hlavy jestﬁába lesního
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Stejnû jako mnohé jiné historické tradice a kulturní hodnoty bylo i sokolnictví u nás znovu vzkﬁí‰eno. Stalo se tak na
poãátku minulého století zásluhou nûkolika jednotlivcÛ.
Postupnû získávalo stále více pﬁíznivcÛ, byly objevovány
dávno zapomenuté metody v˘cviku a lovu. Po zmûnách
v legislativû, díky nimÏ se stalo jedním z moÏn˘ch zpÛsobÛ
lovu zvûﬁe, byl v r. 1967 zaloÏen Klub sokolníkÛ. Paradoxnû
to bylo v dobû, kdy se z na‰í pﬁírody v dÛsledku pouÏívání
nevhodn˘ch pesticidÛ vytráceli poslední sokoli a rarozi.
KvÛli této skuteãnosti novodobé sokolnictví nezahrnuje
pouze v˘cvik dravcÛ a lov s nimi, ale obsahuje také v˘razné
prvky ochrany ohroÏen˘ch druhÛ dravcÛ i sov, kromû sokola a raroha rovnûÏ ﬁady dal‰ích druhÛ. S ohledem na nedostupnost dravcÛ z pﬁírody byly propracovány metody odchovu mláìat v zajetí tak, Ïe právû nejohroÏenûj‰í druhy dnes
sokolníci odchovávají naprosto bûÏnû. Odchovy se daﬁí
dlouhodobû a rok od roku se zvy‰ují, jen v loÀském roce
bylo napﬁíklad odchováno na 350 mláìat sokolÛ, rarohÛ,
orlÛ a dal‰ích dravcÛ. Tím je nejen pokryta potﬁeba dravcÛ
pro sokolnick˘ v˘cvik a lov ãi pro obmûnu chovn˘ch jedin-
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Nad úlovkem

cÛ, ale ãást mÛÏe b˘t za úãelem obnovy a podpory pﬁirozen˘ch populací sokolÛ a rarohÛ kaÏdoroãnû vypou‰tûna do
pﬁírody. Tato vysoce pozitivní skuteãnost je v‰ak velmi málo
známa na rozdíl od naprosto ojedinûl˘ch excesÛ - poru‰ení
zákona na ochranu pﬁírody, které byly v médiích zevrubnû
probírány.
Dne‰ní sokolnictví je zajisté nároãnûj‰í neÏ kdykoliv dﬁíve.
Jak jsme si ﬁekli, neomezuje se pouze na v˘cvik a lov, ale
obsahuje ﬁadu dal‰ích ãinností. Vedle kaÏdodenního zvládání praktick˘ch vûcí, drÏení dravcÛ, odchovu mláìat,
jejich v˘cviku a lovu, vãetnû ﬁe‰ení problematiky v˘Ïivy
a zdraví dravcÛ, musí souãasn˘ sokolník disponovat znaãn˘mi teoretick˘mi vûdomostmi potﬁebn˘mi k vyﬁizování
sokolnické agendy. Nûkdy to vypadá, Ïe se na‰e praktické
sokolnictví utopí v horách nejrÛznûj‰ích dokladÛ vyÏadovan˘ch orgány státní správy. Jako by nestaãilo, Ïe kaÏd˘
ãlen Klubu sokolníkÛ musel nejdﬁíve sloÏit zkou‰ku z myslivosti a následnû i zkou‰ku sokolnickou a k lovu s dravcem musí mít kromû loveckého lístku i povolení loveckého

INFORMUJEME

Pravá byrokratická ma‰inérie se v‰ak rozjíÏdí podle zákona o ochranû pﬁírody
a krajiny a podle zákona o ochranû
druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin a obchodování
s nimi. KaÏd˘ sokolnick˘ dravec,
i naprosto bûÏn˘, jako je jestﬁáb, krahujec, kánû ãi po‰tolka, musí totiÏ mít buì
osvûdãení o vzetí do evidence, nebo registraãní list, resp. v˘jimku z ochrann˘ch podmínek ÏivoãichÛ k chovu. Aby bylo moÏno dravce
získat koupí ãi v˘mûnou, musí dravec mít také
v˘jimku ze zákazu obchodních ãinností, tzv. Cites. Sokolník
musí dodrÏet stanovené lhÛty k podání Ïádostí. I pro vyﬁízení tûchto Ïádostí jsou lhÛty, tûmi se v‰ak nûkteré orgány
ochrany pﬁírody pﬁíli‰ nezatûÏují a znaãnû je pﬁekraãují
s odvoláním na nedostatek úﬁedníkÛ, dovolené, sloÏitost
správního ﬁízení a jeho protahování, zpÛsobené nûkter˘mi
úãastníky ﬁízení, pﬁedev‰ím tzv. ochranáﬁsk˘mi subjekty,
které jsou proti v‰emu a v‰em atd. Nejvût‰í brzdou v‰ak je
snaha nûkter˘ch úﬁedníkÛ vykládat zákon po svém, b˘t tzv.
„papeÏtûj‰í neÏ papeÏ“ ãi novû „brusel‰tûj‰tí neÏ Brusel“. To
se projevuje vymáháním nejrÛznûj‰ích dokladÛ a dÛkazÛ po
Ïadateli tzv. nad rámec zákona. Ony totiÏ oba naposled
zmiÀované zákony obsahují mnoÏství nejednoznaãn˘ch
ustanovení, které z nich dûlají normy tak sloÏité, Ïe jim

málokdo mÛÏe dobﬁe rozumût. A právû tato skuteãnost b˘vá
pﬁi ﬁízeních zneuÏívána.
V‰e je v lidech, a tak na‰tûstí tam, kde jsou
úﬁedníci normální a vstﬁícní, zkrátka takoví,
jací mají úﬁedníci b˘t, sokolník splní zákonem dané povinnosti a potﬁebn˘ doklad
obdrÏí vãas. Právû vãasnost je velmi
dÛleÏitá. VÏdyÈ dravci dospívají velmi
rychle, napﬁ. s v˘cvikem sokolÛ ãi rarohÛ
je tﬁeba zaãít nejpozdûji po úplném
dopeﬁení, coÏ je kolem 45 dní od vylíhnutí. V˘cvik zaãíná získáním dÛvûry dravce v sokolníka, kter˘ o nûj peãuje, krmí jej
a zvyká na podnûty v civilizovaném prostﬁedí. Mlad˘ dravec se tak musí seznámit se
spoustou vûcí, s lidmi, psy a ostatními domácími
zvíﬁaty, s auty a také se spoustou zvukov˘ch podnûtÛ, vãetnû toho nejpﬁíjemnûj‰ího, totiÏ volání a pískání sokolníka pﬁi jeho krmení. Právû tyto zvukové signály jsou velmi
dÛleÏité pﬁi dal‰í fázi, v˘cviku v letu. Na zavolání dravec pﬁiskakuje a pozdûji na stále vût‰í vzdálenost pﬁilétá na sokolnickou rukavici s kouskem masa jako odmûnou, napﬁ. jestﬁáb
ãi orel, nebo na tzv. vábítko s odmûnou pro sokolovité dravce. Vábítko je jednoduchá atrapa koﬁisti, napﬁ. kÛÏí zãásti
ob‰itá kachní kﬁídla na del‰ím ﬁemínku napodobují ptáka.
Obratn˘m toãením vábítka ve vzduchu tak, aby letícího dravce neuhodil, mÛÏe sokolník docílit útoku dravce. Poãet útokÛ,
kdy sokolník s vábítkem na poslední chvíli pﬁed sokolem
uhne, se postupnû zvût‰uje, a dravec se tak uãí v letu reagovat na únikové manévry budoucí koﬁisti. Teprve po získání
znaãné letové dovednosti je moÏno pﬁejít k samotnému lovu.

>>
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dravce a jeho evidenãní kartu. Podle zákona na ochranu
zvíﬁat proti t˘rání musí b˘t k drÏení dravcÛ schválen˘ ﬁád, dal‰í ﬁád musí b˘t zpracován v pﬁípadû, Ïe sokolník chce své dravce pﬁedvádût na
veﬁejnosti, napﬁ. pﬁi ukázkách ve ‰kolách ãi
na v˘stavách.

Kánû Harrisova mÛÏe ulovit i zajíce
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ZpÛsob lovu se li‰í podle druhu dravce. Zatímco jestﬁábi
a orli se vût‰inou na koﬁist vypou‰tûjí pﬁímo z rukavice
a útoãí vodorovn˘m letem, sokolovití dravci se obvykle
nechají pﬁed útokem vykrouÏit do v˘‰ky a pak útoãí shora.
Právû pﬁi takto vedeném útoku dosahují velké rychlosti,
bûÏnû zﬁejmû kolem 300 km v hodinû. Velmi zajímav˘ byl
experiment, pﬁi kterém byl z letícího letadla vypou‰tûn za
vábítkem sokol. Po urãitém tréninku dosáhl pﬁi takto vedeném stﬁemhlavém útoku rychlosti kolem 450 km v hodinû.
Koﬁist je rÛzná podle druhu dravce. S jestﬁáby se loví zajíci, baÏanti a kachny, s orly se obvykle loví zajíci a nûkteﬁí
jsou schopni ulovit li‰ku nebo srnãí zvûﬁ. Se sokoly a rarohy se loví pernatá zvûﬁ v letu, tj. baÏanti a kachny. Vzácnû
jsou nûkteﬁí rarozi schopni ulovit zajíce. Nejhezãí útok
raroha na zajíce jsem vidûl na podzimním opoãenském
sokolnickém setkání pﬁed pûtadvaceti lety v Nepasicích
u Hradce Králové. Tehdy raroh krouÏil v obrovské v˘‰ce,
kdyÏ pﬁed skupinou sokolníkÛ vybûhl slu‰nû velk˘ zajíc.
BûÏel po louce a raroh o nûj po stﬁemhlavém letu jakoby
lehce zavadil. Po elegantní otoãce dosedl na jiÏ mrtvého
zajíce, kter˘ po zásahu do hlavy udûlal dobﬁe metrové salto
a zÛstal bez hnutí leÏet.
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Bílí sokoli loveãtí (dle ornitologické terminologie rarozi loveãtí) byli
v historii pﬁedmûtem tzv. „tûÏké diplomacie“. Po poráÏce v bitvû proti
TurkÛm r. 1396 poslal francouzsk˘ král Karel VI. jako v˘kupné za své
dva zajaté mar‰ály nûkolik norsk˘ch sokolÛ loveck˘ch a vévoda Burgundsk˘ vykoupil svého syna z tureckého zajetí 12-ti bíl˘mi sokoly.
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Ano, podzimní lov, to je pro sokolníka zavr‰ení celoroãní péãe
o dravce, kaÏdodenní starosti a úmorná námaha jsou zapomenuty a ze sokolníka chovatele se na nûkolik t˘dnÛ stává
sokolník lovec. VÛbec to v‰ak neznamená, Ïe by se nechal
zaslepit touhou po úlovku. Naopak, dobﬁe si uvûdomuje, Ïe
je jen zúãastnûn˘m pozorovatelem pﬁírodních zákonÛ, neustále probíhajícího dûní v pﬁírodû, které snad jen neznalému
ãlovûku mÛÏe pﬁipadat neuvûﬁitelnû kruté. Lovecká sezóna je

Sokolníci v dobov˘ch kost˘mech; panovník mûl vÏdy k dispozici na v˘bûr nûkolik drav˘ch ptákÛ
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INFORMUJEME
nejen pﬁíleÏitostí k poznání obdivuhodn˘ch schopností dravce pﬁi útoku, jeho postﬁehu, rychlosti a obratnosti, ale také
stejnû obdivuhodn˘ch vlastností jeho moÏné koﬁisti. MoÏná
proto, Ïe zdaleka ne kaÏd˘ útok je úspû‰n˘. VÏdyÈ i zajíc
a baÏant mají stejné schopnosti, jeÏ jim umoÏÀují dravcÛm
uniknout. Prav˘ sokolník svého dravce miluje a pﬁeje mu
koﬁist, ov‰em také si uvûdomuje onen propastn˘ rozdíl mezi
lovem a zabíjením. Dobﬁe ví, Ïe na sokolnickém lovu není tím
nejpodstatnûj‰ím materielní úlovek, n˘brÏ du‰evní záÏitek,
a proto se vÏdy snaÏí o naplnûní sokolnického hesla: „Nelovíme pro koﬁist, ale pro v‰echno to krásné pﬁi lovu“.
Leto‰ní rok je pro ãeskou myslivost a sokolnictví obzvlá‰tû
v˘znamn˘. Poprvé se zde konalo zasedání Mezinárodní
asociace pro sokolnictví a ochranu dravcÛ (I.A.F.). Tato
asociace sdruÏuje sokolnické organizace ze 40ti zemí celého svûta a zab˘vá se ﬁe‰ením otázek spojen˘ch s praktick˘m v˘konem sokolnictví, pﬁíslu‰nou mysliveckou a ochranáﬁskou legislativou ãlensk˘ch zemí a také problematikou
racionální ochrany populací dravcÛ v pﬁírodû.
Delegáti z jednotliv˘ch zemí byli nad‰eni prohlídkou historick˘ch ãástí Prahy. Její historie jim uãarovala a památky si
prohlíÏeli s neskr˘van˘m obdivem.
Hlavní zasedání se konalo na zámku v Opoãnû, ve stejn˘ch
reprezentativních prostorách, kde byl v listopadu r. 1967
■
na ustavující konferenci zaloÏen Klub sokolníkÛ.

Zku‰en˘ prÛvodce honitbou Milo‰ KﬁíÏ

LESU ZDAR

Ing. Petr Zvolánek
podnikové ﬁeditelství LâR
Foto: Ladislav Melo, Ing. Petr Zvolánek

Konference I.A.F. se konala v reprezentaãních prostorách zámku v Opoãnû
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Ohlédnutí za „tûÏbou cílov˘ch
tlou‰tûk“
Poprvé jsem byl pouãen o existenci „tûÏby cílov˘ch tlu‰tûk“ recenzí knihy H. Reiningera T û Ï b a c í l o v ˘ c h t l o u ‰ t û k n e b o v ˘ b û r v l e s e v û k o v ˘ c h t ﬁ í d . Krátce na to jsem také
knihu samotnou získal a prostudoval ji. Pak mnû trvalo dal‰í 3 roky, neÏ jsem tuto informaci „strávil“, metodu pochopil, po osobní náv‰tûvû v lesích klá‰tera
Schlägl, tj. u jejího autora, a diskusi s ním se stal jejím stoupencem, napsal o ní
informativní ãlánek v Lesnické práci 8/1997 a poté kníÏku lesmistra Reiningera také
pﬁeloÏil (1997). V záﬁí 1998 byly v ãasopise Lesu zdar shrnuty v pﬁíloze k ã. 9 v‰echny diskusní ãlánky k tomuto tématu. Vlna diskusí o tématu nakonec vyústila v kníÏku prof. ZdeÀka Polena V ˘ b û r j e d n o t l i v ˘ c h s t r o m Û k o b n o v n í t û Ï b û v p a s e ã n é m l e s e
(1999), kterou jsem pochopil hlavnû jako reakci na tûÏbu cílov˘ch tlou‰tûk. Byla a je
vysoce hodna prostudování. V roce 2001 jsem ji replikoval úvahou K e k r i t i c e t û Ï b y
cílov˘ch tlou‰tûk, vydanou na internetu.
Rokem 2005 se dovr‰uje desetileté ãeské povûdomí o této
pûstebnû-tûÏební koncepci. V ãeském lesnictví vyvolala
mnoho názorÛ, moÏná více námitek a odporu, resp. varování
neÏ souhlasu, aspoÀ pokud se t˘ãe zveﬁejnûn˘ch pﬁíspûvkÛ
k ní. Pokud vím, pﬁesto vzbudila zájem ãesk˘ch lesníkÛ na
vlastní oãi vidût konkrétní pûstební v˘sledky pﬁímo v lesích
klá‰tera Schläglu v Rakousku, kde vznikla a nûkolik desetiletí
byla úspû‰nû vyuÏívána. Hodné pozornosti je i to, Ïe sám
prof. Poleno po mnoho let osobnû vedl letní závûreãné exkurze sv˘ch studentÛ právû do Schläglu. Aãkoliv jsem neprovádûl Ïádn˘ prÛzkum, jak dalece se v na‰í praxi uplatnilo pojetí pûstûní lesa dle Reiningera, které pﬁímo ve Schläglu vidûlo
a bylo jím nad‰eno mnoho ãesk˘ch lesníkÛ, snad nûkteré
z nich skuteãnû natolik zaujalo, Ïe si je „v malém“ vyzkou‰eli i u nás.

nou pro Schlägl prof. Sterbou (VT nemá a nemÛÏe mít v‰eobecnû platnou jednotnou hodnotu, odvozuje se podle
nûkolika ukazatelÛ pro kaÏdou dﬁevinu, porost nebo HS
a platn˘ ceník sortimentÛ na trhu s dﬁevem.) Cílová tlou‰Èka se vyuÏívá jako náhradní, snadno zjistiteln˘ pﬁibliÏn˘
ukazatel m˘tní zralosti stromÛ a doby v˘nosovû optimální
tûÏby místo prakticky a ve velkém rozsahu provoznû nezjistitelné kulminace bûÏného pﬁírÛstu (napﬁ. podle dvouargumentové tabulky prof. Polena).

Dovoluji si v tomto ãlánku pﬁi této pﬁíleÏitosti jednak pﬁipomenout hlavní zásady tûÏby cílov˘ch tlou‰tûk (dále jen TCT),
jednak zmínit v nedávné minulosti ﬁeãené v˘hrady nûkter˘ch
lesníkÛ k ní a pokusit se jim oponovat. Tím tak trochu oÏivit
zájem o tuto pozoruhodnou pûstební metodu, a to pﬁestoÏe
za ponûkud pozmûnûn˘ch podmínek na trhu se dﬁevem,
totiÏ, jak se zdá, za jistého poklesu zájmu (snad doãasného)
o tlusté kmenové dﬁíví jako produkãní domény právû TCT.

● O co nej‰ir‰í vyuÏívání samoãinn˘ch rÛstov˘ch procesÛ
nejen pﬁirozené obnovy, ale i autoredukce v podrostu nové
generace lesa, samoãi‰tûní a diferenciace dimenzí jejích
stromÛ, a tím i ãlenité porostní struktury, tj. automatické
biologické racionalizace, sniÏující nutnou práci a náklady
LH v péãi o les. Tzn. tyto procesy navodit a pak do nich pﬁírodû zasahovat co nejménû.

O co H. Reininger tûÏbou cílov˘ch tlou‰tûk
usiloval?

LESU ZDAR

●
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O v˘bûrnou tûÏbu nahrazující holou seã. To znamená
tûÏbu cílov˘ch stromÛ (C-stromÛ) jako stromové elity, aÏ
dorostou do tlou‰Èky poskytující nejlep‰í hospodáﬁsk˘ v˘sledek, kter˘ v˘slovnû vztahuje ke kulminaãnímu bodu hodnotového v˘voje (pﬁírÛstu). Tj. kdy v˘ãetní tlou‰Èka (VT) odpovídá nejvût‰ímu objemu nejlépe zpenûÏiteln˘ch sortimentÛ.
Optimální je v‰ak VT aÏ tehdy, je-li strom souãasnû m˘tnû
zral˘ a plnû nebo skoro plnû vyuÏije svÛj pﬁirozen˘ rÛstov˘
potenciál. To je tehdy, kdyÏ bûÏn˘ pﬁírÛst kulminuje, rovná
se prÛmûrnému pﬁírÛstu vûkovému. V dobû autorem obhospodaﬁovaného klá‰terního lesa mûlo nejvy‰‰í finanãní hodnotu tlusté kmenové dﬁíví (nevím, zda tomu tak je
v Rakousku dosud). Proto zcela pragmaticky usiloval o jeho
maximální produkci s cílovou VT 42 cm u smrku, vypoãíta-
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● O takové pûstûní lesa, aby se mohly tûÏit tlusté C-stromy
co nejdﬁíve a poté co nejdéle, slabého dﬁeva s nejhor‰ím
hospodáﬁsk˘m v˘sledkem co nejménû. AniÏ by rané zahájení této tûÏby v m˘tních (ãi skoro m˘tních) smrãinách ohrozilo jejich stabilitu proti vûtru.

Jak˘m pûstebním obsahem zaji‰Èuje tûÏba
cílov˘ch tlou‰tûk tyto cíle?
● Strukturující (strukturní) probírkou jako typem úrovÀové v˘chovy. Jejím úkolem je pﬁedev‰ím podporovat a dále
rozvíjet pﬁirozenou tendenci lesa vûkov˘ch tﬁíd ke stromové diferenciaci, ve stejnovûk˘ch porostech pﬁedev‰ím
tlou‰Èkové, nikoliv ji potlaãovat podúrovÀovou v˘chovou.
Spoãívá v podpoﬁe pﬁedev‰ím elitních tlust˘ch C-stromÛ
1. série (C1-stromÛ), chybí-li, pak elitních stﬁednû tlust˘ch
– ve smrkov˘ch porostech 250–300 ks/ha. Tím nepﬁímo
i dal‰ích, zatím slab˘ch C-stromÛ budoucí 2. série (C2stromÛ) pﬁibliÏnû v témÏe poãtu jako C1-stromÛ. To znamená soustﬁedit jakostní pﬁírÛst a péãi o zásobu na smysluplnû omezen˘ poãet nejlep‰ích stromÛ v porostu. Pﬁesto
v‰ak vût‰í poãet, neÏ s jak˘m poãítá dosavadní metoda
C-stromÛ (cca 300+300 místo 400–500 ks/ha u smrku),
tzn. pro ponûkud niÏ‰í zápoj horní vrstvy porostu s C1-
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●

Pûstební péãí jednak o podrost, spoãívající zpoãátku
v autoredukci s umírnûn˘mi, spí‰e jen korigujícími zásahy
v nárostech a mlazinách, jednak o mateﬁsk˘ porost individuální selekcí stromÛ podle mûﬁítek vitality, jakosti a pﬁírÛstu. Teprve nakonec podle individuální tlou‰Èky stromÛ, tzn. selekcí od poãátku zamûﬁenou na podporu C-

stromÛ se zmínûn˘mi mûﬁítky. Pﬁedpokládá se, Ïe se samoobnova pﬁitom dostaví spontánnû je‰tû pﬁi pﬁíznivû vy‰‰ím
zakmenûní.
● Obnovní tûÏbou nízké intenzity, pﬁibliÏnû ve v˘‰i BP
porostu za tûÏební interval (kolem 50 plm/ha/5–6 rokÛ),
která po dlouhou dobu zachovává pomûrnû vysokou
porostní zásobu, vysoké, ale nikoliv plné, zakmenûní
(0,7–0,8) a zápoj, zaji‰Èuje proto vysok˘ porostní pﬁírÛst
a pûstební efekt dlouhodobého, rÛznû silného clonûní
podrostu mateﬁsk˘m porostem podporujícím autoregulaci podrostu.
●

TûÏbou maxima hmoty minimem stromÛ.

>>

LESU ZDAR

stromy pro 2. vrstvu s budoucími C2-stromy. Slab‰í podúrovÀov˘ strom se tûÏí ve prospûch tlust‰ího C-stromu jen
tehdy, kdyÏ mu zcela zﬁetelnû ‰kodí. âást jakostních tzv.
„blíÏencÛ“ (blízko sebe rostoucí dvojice-trojice pﬁibliÏnû
stejnû jakostních stromÛ) se v‰ak ponechává bez zásahu do
m˘tnosti, coÏ pﬁispívá ke stabilizaci porostu (pﬁevzato od
„skupinové probírky“).

V˘bûrová tûÏba ve víceetáÏovém porostu
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VyuÏíváním specifického ukazatele obnovní tûÏby nad
podrosty, typického pro v˘bûrn˘ princip, tzn. dorÛstání
obou sérií C-stromÛ do pﬁedem stanovené cílové tlou‰Èky.
Tím se realizuje dlouhá zmlazovací a obnovní doba
v˘znamnû podporující autoregulaãní proces v podrostu.
Neplatí Ïádná jiná omezení neÏ zdravotní stav C-stromÛ,
jejich jakost a pﬁírÛstové hledisko. Îádn˘ ãasov˘ údaj
o doÏití porostu se pﬁedem neurãuje.

TCT je pûstební algoritmus, jehoÏ vyuÏití struãnû shrnuje
Poleno (1999), kdyÏ Reiningerovu metodu hodnotí:
„...aplikace principÛ v˘bûrÛ v lese vûkov˘ch tﬁíd (tím má
Poleno na mysli TCT) umoÏÀuje vyuÏívat krok za krokem
v‰echny pﬁednosti pﬁisuzované dosud pouze lesu v˘bûrnému. Intenzivní pûstování lesa tak umoÏÀuje pracovní extenzifikaci a biologickou racionalizaci. O dosud vzdálen˘ cíl
v˘bûrného lesa se bezprostﬁednû neusiluje; k jeho pﬁibliÏování v‰ak dochází samovolnû, obdobnû jako pﬁi vzniku úplavu (zvíﬁeného proudûní vody za plující lodí), a k jeho
postupnému zrodu tak skuteãnû mÛÏe dojít v dosud blíÏe
neurãeném ãasovém horizontu“.

LESU ZDAR

Prof. Poleno pﬁiznává TCT charakter v˘bûrné seãe spontánnû smûﬁující k rÛznovûkému, v˘‰kovû a tlou‰Èkovû diferencovanému smí‰enému víceetáÏovému ãi stupÀovitému lesu
v˘bûrného typu, aniÏ by ‰lo o takov˘ úmysl. „KdyÏ se
obnova porostu zahajuje asi v 70 letech, dochází pﬁi dlouhé
obnovní dobû v rámci stávajícího modelu obm˘tí k trvale
dvouvrstevné porostní v˘stavbû,“ uvádí Reininger (1992).
ProtoÏe podle nûj mÛÏeme v˘bûrn˘ les posuzovat v nej‰ir‰ím smyslu jako v˘nosov˘ les s dvou- nebo vícevrstevnou
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„âekatelé“ v porostu obhospodaﬁovaném dlouhodob˘m v˘bûrem
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v˘stavbou, je TCT vlastnû pﬁechodem k v˘bûrnému lesu,
dosaÏitelnému za jist˘ch pﬁízniv˘ch okolností (pﬁedev‰ím
vysoké tlou‰Èkové diferenciace) jiÏ v první generaci novû
vznikajícího lesa obnovou.

Námitky vÛãi tûÏbû cílov˘ch tlou‰tûk
● TûÏba cílov˘ch tlou‰tûk a cílové stromy: C-stromy
bûhem dal‰ího v˘voje porostu se mohou jakostnû zvrhnout
nebo dokonce „zmizet“ (odumﬁít, v˘vraty, zlomy apod.) Jde
skuteãnû o zásadní pﬁipomínku. I Assmann uvádí, Ïe brzy
vybraná „zázraãná dítka“ ne vÏdy pﬁiná‰ejí trvale nejlep‰í
v˘kon. Podobnû i Schädelin (1936) konstatuje: „Na‰e rozhodnutí nejsou vÏdy ,pﬁímou trefou‘, zãásti pro kolísání
rÛstu a v˘voje stromÛ. To v okamÏiku rozhodování, tj.
bûhem vyznaãování, nemÛÏeme rozpoznat a zohlednit...“
U smrku to Reininger nepovaÏuje za podstatné, protoÏe
k jeho pozdûj‰í samovolné jakostní pﬁestavbû dochází málokdy. Jiné v˘padky jedincÛ, ostatnû u úrovÀov˘ch, elitních
a zpravidla i tlust‰ích C-stromÛ spí‰e malé ãetnosti, pﬁi
rezervû dal‰ích 200–300 C2-stromÛ nejsou pﬁíli‰ v˘znamné.
U listnáãÛ s vût‰ím rizikem „pﬁestavby“ se tomu lze dobﬁe
vyhnout. A to tím, Ïe v˘bûr C-stromÛ se provádí aÏ v dobû,
kdy morfologická zmûna rÛstu elitních stromÛ, pﬁíp. jejich
v˘padek jiÏ neb˘vá ãast˘. To znamená ve vûku porostu okolo poloviny doby obm˘tní, tedy nikoliv pﬁíli‰ brzy
ve vûku kolem 30 let.
●

TûÏba cílov˘ch stromÛ a porostní v˘chova: V˘chova mlad˘ch smrkov˘ch porostÛ provádûná dle této metody odstra-
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● TûÏba cílov˘ch tlou‰tûk a objemová produkce: Pﬁednostní tûÏbou nejvy‰‰ích, nejtlust‰ích stromÛ se pﬁedãasnû
likvidují nejproduktivnûj‰í, nejvíce pﬁirÛstající sloÏky zásoby.
Kritika TCT je v této vûci mylná, pﬁestoÏe se opírá o znám˘
objektivní fakt, kter˘ vyjádﬁil prof. Poleno (1999) takto:
„Jakkoliv v˘voj tlou‰Èkového pﬁírÛstu vypadá u nûkter˘ch
sledovan˘ch tenk˘ch stromÛ velice nadûjnû, je tﬁeba si uvûdomit, Ïe tlou‰Èkov˘ pﬁírÛst sám o sobû je málo pﬁesvûdãivá
veliãina, ponûvadÏ velkou roli hraje tlou‰Èka stromu, na
které se tento pﬁírÛst realizuje.“ Absolutní pﬁírÛst je logicky
tím vût‰í, ãím vût‰í je tlou‰Èka stromu, na které se ukládá.
Toto tvrzení v‰ak postrádá je‰tû jeden dÛleÏit˘ údaj, a to
pﬁírÛstové procento (p% jako velikost bûÏného pﬁírÛstu –
letokruhÛ- vyjádﬁena v procentech veliãiny, na které se
ukládá – napﬁ. v˘ãetní základny) jako pﬁírÛst relativní.
TotiÏ: lep‰ími nositeli pﬁírÛstu, a tedy v˘nosovû efektivnûj‰í,
jsou stromy s vût‰ím p%, coÏ je rovnûÏ logické. Proto je
dÛleÏité vûdût, jaké tendence se jak pﬁi tûÏbû, tak pﬁi dal‰ím
setrvání stromu v porostu tímto ukazatelem uplatÀují
v závislosti na tlou‰Èce, vûku a postavení stromu v porostu
(stromové tﬁídû). Bez podrobností k tomu uvádím toto:
„Posuzujeme-li p% podle tlou‰Èkov˘ch stupÀÛ u kaÏdé stromové tﬁídy, zji‰Èujeme zpravidla pokles smûrem k nejtlust‰ím
stromÛm ve tﬁídû.“ (Poleno, 1969, 1970, 1999). Pﬁitom má
p% rozhodující vypovídací hodnotu pro prÛbûh pﬁírÛstov˘ch ztrát celého porostu (a o ty hlavnû jde – aby byly co
nejniÏ‰í) po tûÏbû stejného objemu hmoty v závislosti na
jejím prÛmûrném p%. A to v tom smyslu, Ïe k men‰ím pﬁírÛstov˘m ztrátám na redukované zásobû dochází po tûÏbû
stromÛ s niÏ‰ím p%. Tvrzené lépe pochopíme z pﬁíkladu
tûÏby dvou skupin stromÛ stejného objemu, ale odli‰ného
prÛmûrného p%, s následn˘m pûtilet˘m pﬁírÛstov˘m vlivem
na redukovanou porostní zásobu: k obnovní tûÏbû jsou
potenciálnû vhodné stromy s prÛmûrnou hmotnatostí jednak 1,0 m3 s prÛmûrn˘m p% = 2,5, jednak 1,5 m3 s prÛmûrn˘m p% = 2,0. K tûÏbû 100 m3 se vytûÏí buì 100 stromÛ
s prÛm. hmotnatostí 1,0 m3 s pﬁírÛstovou ztrátou na redukované zásobû 12,5 m3 (100 ξ 0,025 ξ 5) nebo 67 stromÛ
s prÛm. hmotnatostí 1,5 m3 a s pﬁírÛstovou ztrátou na redukované zásobû 10,0 m3 (100 ξ 0,02 ξ 5), tj. rozdíl 2,5 m3
v neprospûch tûÏby slab‰ích stromÛ s vy‰‰ím p%, a tudíÏ
i s vy‰‰í pﬁírÛstovou ztrátou na redukované zásobû. TakÏe je
vhodnûj‰í vytûÏit tlust‰í stromy s niÏ‰ím p%.

Pﬁedchozí nutno trochu blíÏe vysvûtlit: v dobû dozrávání
C-stromÛ do m˘tní zralosti se v˘bûr stromÛ k m˘tní tûÏbû
provádí pﬁeváÏnû z C-stromÛ, tj. stromÛ pﬁeváÏnû téÏe stromové tﬁídy. To znamená, Ïe pro v˘bûr stromÛ k tûÏbû s niÏ‰ím pﬁírÛstov˘m procentem mÛÏeme vyuÏít jako jisté vodítko prof. Polenem zji‰tûnou a shora citovanou tendenci

(pokles p% smûrem k tlust‰ím stromÛm v téÏe stromové
tﬁídû). Tím nahradit jinak provoznû sotva reálné mûﬁení ‰íﬁky
letokruhÛ pomocí v˘vrtÛ nebozezem u velkého poãtu stromÛ, vyhodnocení jejich p% a teprve z nich provedení v˘bûru jedincÛ k tûÏbû s nejniÏ‰ím p%, tj. nahradit sumu pracn˘ch operací pro porost stanovenou cílovou tlou‰Èkou
jako pﬁibliÏn˘m náhradním tûÏebním kriteriem. To znamená,
Ïe se budou k tûÏbû vybírat relativnû nejtlust‰í C-stromy,
ov‰emÏe aÏ po uplatnûní kriterií negativního v˘bûru. TûÏební v˘bûr zamûﬁen˘ na tlust˘ (tlust‰í) strom, pﬁedev‰ím z CstromÛ, kdyÏ dosáhl dimenze pﬁedpokládající jiÏ sestupnost
BP, náhradnû vyjádﬁenou cílovou tlou‰Èkou, je tudíÏ principiálnû správn˘. Samozﬁejmû nikoliv vÏdy zcela pﬁesn˘, neboÈ
bez nároãného mûﬁení objektivnû ani jin˘ b˘t nemÛÏe.
TCT v˘nosovû prakticky vÏdy pﬁevy‰uje standardní podrostní hospodáﬁsk˘ zpÛsob, naplÀující obnovní tûÏbu dle
tûÏebních procent s podstatnû krat‰í obnovní dobou. ProtoÏe zásoba porostu po TCT klesá podstatnû pomaleji, pﬁeÏívá
v˘raznû déle s je‰tû pomûrnû dobr˘m zakmenûním i pﬁírÛstem. Podstatná ãást stromÛ se tûÏí aÏ v plné m˘tní zralosti.
Tím spí‰e holoseãn˘ obnovní postup pﬁevy‰uje zahrnující
podstatnou ãást nezral˘ch, dosud plnû pﬁirÛstajících tenãích
stromÛ (ovûﬁeno na modelov˘ch pﬁíkladech). Aãkoliv rozdíly
v objemové produkci nejsou velké – ﬁádovû 10 aÏ 15 %.
Znaãné jsou ale v hodnotové produkci, jde-li o porosty bez
podstatného v˘skytu hnilob.
● TûÏba cílov˘ch tlou‰tûk a úbytek nejplodnûj‰ích úrovÀov˘ch stromÛ pro hodnotnou pﬁirozenou obnovu:
Pﬁednostní tûÏba nejlep‰ích úrovÀov˘ch stromÛ ochuzuje
pﬁirozenou obnovu o geneticky a morfologicky nejjakostnûj‰í porostní sloÏky, a tím ohroÏuje i genetickou hodnotu a jakost pﬁí‰tí generace. Jde o nevûcnou námitku, neboÈ
TCT se vyznaãuje, jako zásadní metodickou vlastností do
krajností sníÏen˘m tempem tûÏebního postupu, coby
klasická v˘bûrná seã (tûÏí se jen BP). Snad mimo první
jeden aÏ dva zásahy, kdy TCT zaãíná zpoÏdûnû a porost je
pln˘ tlust˘ch, ménû jakostních stromÛ s velk˘mi korunami.
Zde tûÏba mÛÏe b˘t o nûco vy‰‰í nad uveden˘ limit. To
vyúsÈuje v dlouhou obnovní, av‰ak zejména zmlazovací
dobu. Bûhem ní se desítky stromÛ na ha mohou podílet
nejen na postupném zmlazování, ale i na dal‰ím pﬁírÛstu
do je‰tû tlust‰ích, pokud se jako nadbyteãné brzy nevytûÏí. Z modelové kalkulace vypl˘vá, Ïe z poãáteãní zásoby
300 ks/ha C-stromÛ smrku a pﬁi decennální tûÏbû pravidelnû 80 m3/ha se za 50 let po jejím zahájení vytûÏí 179
ks/ha s v˘ãetní tlou‰Èkou 42 aÏ 49 cm. V porostu zÛstává
je‰tû 121 C-stromÛ (= 40 %) k dal‰ímu rÛstu do dimenzí nad 50 cm a k hojné plodivosti, a to tﬁeba dal‰ích 30–50
let. KdeÏto pﬁi standardní podrostní obnovû je porost
„dávno“ cel˘ sm˘cen.
●

TûÏba cílov˘ch tlou‰tûk a stabilita porostu: Podle
Mosandla mÛÏe ‰patnû provedená tûÏba cílov˘ch tlou‰tûk
destabilizovat porostní strukturu tak, Ïe je tﬁeba se obávat
rozvrácení systému boﬁiv˘mi vûtry. Jde o kardinální problém
kaÏdé obnovní tûÏby, TCT nevyjímaje. Její ‰patná varianta
v‰ak není Ïádnou TCT. Pak je to normální podrostní tûÏba.
Tou se zakmenûní porostu sniÏuje mnohem rychleji, a je
proto podstatnû více destabilizujícím postupem. Autor
námitky mluví „o riziku nepﬁedstavitelnû velkoplo‰ného proﬁeìování smrãin“. Podsouvat toto tûÏbû cílov˘ch tlou‰tûk je
v˘mysl. TotiÏ: je‰tû po 50ti letech od zahájení tûÏby cílov˘ch
tlou‰tûk v 8. vûkovém stupni klesne zakmenûní z poãáteãního stupnû 0,9 v modelovém pﬁíkladu s trvalou tûÏbou ve
v˘‰i BP na hodnotu 0,74, kdeÏto pﬁi clonné seãi dle tûÏebních procent je porostní zásoba v téÏe dobû vût‰inou jiÏ
nulová, resp. o 10 let dﬁíve bylo zakmenûní jen 0,l6. Pﬁitom
se z v˘zkumu v této vûci dovídáme toto: „Pokud intenzita >>
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nûním siln˘ch stromÛ v porostu bude mít obecnû negativní
vliv na jeho v˘voj, zejména produkci a stabilitu. Nic takového se TCA pochopitelnû nedûje. Ani relativnû tlust˘ strom
v pﬁedm˘tním porostu totiÏ není z hlediska pﬁírÛstu zral˘,
a tudíÏ se principiálnû netûÏí, pokud není vyslovenû vadn˘.
Mimoto strukturní probírka, jako souãást ‰íﬁeji pojaté TCT,
má za úkol také stupÀovat tlou‰Èkovou a v˘‰kovou diferenciaci porostu jako celku a podporu C-stromÛ, zvlá‰tû
v intenci zámûru tûÏit zralé C-stromy co nejdﬁíve a pak co
nejdéle. Pﬁednostnû pﬁi v˘chovû tûÏit tlusté, ale dosud
nezralé stromy by proto byl kontraproduktivní nesmysl se
strukturní probírkou nesluãiteln˘, protoÏe tûÏba skuteãnû
zral˘ch tlust˘ch C-stromÛ by se jen oddalovala a navíc s pﬁírÛstov˘mi ztrátami. Kladn˘ smûr a jakostní obsah strukturní
probírky je zamûﬁen v první ﬁadû na podporu nejlep‰ích, relativnû nejtlust‰ích a stﬁednû tlust˘ch stromÛ (pokud stﬁednû tlusté jsou lep‰í neÏ nejtlust‰í) v úrovni, tj. vybran˘ch
a nejlépe i oznaãen˘ch C1-stromÛ, a tím nepﬁímo i dal‰ích
stromÛ v podúrovni, zãásti budoucích C2-stromÛ.
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DISKUZE
>> tûÏby za 6leté období nepﬁesáhla 50 m3/ha, byly ve vût‰inû
porostÛ (96% – na ·umavû) ‰kody vûtrem jen málo v˘znamné.“ (Vicena-Paﬁez-Konopka, 1979). V této vûci lze ãíst
u Reiningera: „...intenzivní porostní péãí rozvolnûn˘ stav
star˘ch smrkov˘ch porostÛ nepﬁinesl Ïádné zv˘‰ení polomÛ,
takÏe nyní zﬁetelnû klesly nahodilé tûÏby.“ âili: tûÏba nízké
intenzity (ve v˘‰i cca BP) provádûná v m˘tních porostech
s C-stromy postupnû plnû uvolnûn˘mi porost vûtrem v˘znamnû nijak neohroÏuje (mj. i vlivem návykového efektu).
BûÏné clonné seãe, ãasto redukující zakmenûní prvním zásahem na 0,5, to ãiní mnohem radikálnûji.

skladba porostní zásoby naznaãuje vût‰í v˘skyt hnilob
i budoucí v˘voj k nim, tam ov‰em metoda TCT vhodná není.
Pﬁednostnû by se mûla (mohla) tedy vyuÏívat na ménû úrodn˘ch (prÛmûrn˘ch) stanovi‰tích, kde je pﬁímo úãelné pûstovat tlusté stromy s v˘skytem vysokého podílu kmenového
dﬁíví nejvy‰‰í jakosti s minimálním rizikem hnilob a souãasnû usilovat o pﬁirozenou obnovu smûﬁující k typu lesa blízkému lesu v˘bûrnému, zvlá‰tû v souãasn˘ch porostech
s vysokou tlou‰Èkovou diferenciací. SniÏování cílové tlou‰Èky v zájmu zpracovatelÛ dﬁevní suroviny na úkor plného
vyuÏití pﬁírÛstu stromÛ by lesní hospodáﬁství mûlo odmítat
jako nepﬁijatelné opatﬁení.

●
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TûÏba cílov˘ch tlou‰tûk a hodnotová produkce: ProdluÏování obnovní doby, jako v˘razn˘ fenomén TCT, zvy‰uje
riziko jednak stupÀování negativního pﬁírÛstu (hnilobami),
jednak produkci pﬁesílen˘ch, dnes ‰patnû prodejn˘ch
kmenÛ, pokud jde o pilaﬁsk˘ sortiment.
Ano, taková „nebezpeãí“, jestliÏe jde o hniloby, skuteãnû
u této tûÏby existují, kdyÏ se dÛraznû usiluje o komplexní
vyuÏití efektÛ plynoucích z dlouhé obnovní a zmlazovací
doby. Pﬁitom omezit v˘skyt hnilob i pﬁesíleného dﬁeva je
u TCT v podstatû moÏné. To ov‰em péãe o porost musí b˘t
od samého poãátku v˘chovy dÛslednû zamûﬁena na tento
typ m˘tní tûÏby úsilím o co nejvût‰í, aspoÀ tlou‰Èkovou
diferenciaci. Nikoliv tedy prodluÏováním vûku C-stromÛ, ale
jednak sníÏením celkového poãtu C1-stromÛ, dostatkem
slab‰ích (a slab˘ch) zdrav˘ch C2-stromÛ a ãasnou obnovou
porostu, zahájenou cca v 70 letech. Pak se vût‰ina C1-stromÛ vytûÏí dﬁíve, neÏ se stanou pﬁesílen˘mi a C2-stromy,
bude-li jich pﬁimûﬁen˘ poãet (asi tolik co C1-stromÛ),
mohou dorÛstat do „normální“ cílové tlou‰Èky v men‰í clonû
(a zápoji) sníÏeného poãtu C1-stromÛ po relativnû dlouhou
dobu v podstatû s mal˘m rizikem zv˘‰eného v˘skytu hnilob.
Kde to ve stávajících porostech jiÏ moÏné není a mimoto
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Závûr
Ekologické pûstûní lesa obsahuje poÏadavek zajistit téÏ rozmanitost ekotopÛ v krajinû. Vedle ‰kály standardních
obnovních postupÛ se na tom mÛÏe efektivnû podílet i TCT.
LesníkÛm by mohla b˘t sympatická mj. proto, Ïe sv˘mi
zásadami nejenÏe je soustavou pûstûní lesa vysoce ekologickou a v˘nosovû efektivní, ale také, Ïe k takto funkãnímu
tvaru lesa, lesu v˘bûrnému, smûﬁuje vlastnû samoãinnû.
Nemohu nakonec jinak, neÏ zde opakovat závûr ze svého
ãlánku ve shora zmínûné diskusi na stránkách Lesu zdar v r.
1998: „...zdaleka v‰ak nenabádám k masovému zavádûní
TCT. AÈ to postupnû, po hektarech dûlá ten, kdo tomu vûﬁí
a chce se tomu poctivû a s mimoﬁádn˘m osobním zájmem
vûnovat. Jinak je zde nebezpeãí: kaÏdou dobrou my‰lenku
lze jednak zneuÏít, jednak z nepochopení realizovat chybnû
a nakonec pﬁi zavádûní z donucení kazit úmyslnû.“
■
Ing. Milan Ko‰uliã st.,
Mûsto Albrechtice
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Dravci vysokého letu
ve Volduchách
Dravec v blízkosti ãlovûka vzbuzuje vÏdy pozornost a respekt. Nejinak tomu bylo
i o víkendu v polovinû ﬁíjna ve Volduchách na Rokycansku. Díky pochopení Mysliveckého sdruÏení Volduchy se zde uskuteãnilo v˘cvikové odpoledne sokolníkÛ sdruÏen˘ch ve stﬁedisku Rokycany.
Myslivecké sdruÏení Volduchy není sdruÏením ledajak˘m.
Nejen Ïe necelá desítka ãlenÛ hospodaﬁí na více neÏ osmi
stech hektarech, ale kaÏdoroãnû zde na jaﬁe probíhají zkou‰ky vloh a v leto‰ním roce poprvé také polní práce pﬁi v‰estrann˘ch zkou‰kách mal˘ch plemen. Místní myslivci jsou
tedy naklonûni kynologick˘m akcích i akcím sokolníkÛ, coÏ
neb˘vá zvykem.
Sokolnictví patﬁí mezi zvlá‰tní zpÛsoby lovu a je zaloÏeno
na vyuÏívání vycviãen˘ch dravcÛ k lovu zvûﬁe. Tento zpÛsob
lovu vznikl v dávné minulosti a pﬁetrval jiÏ celá tisíciletí bez
podstatnûj‰ích zmûn. Dravec se nejprve vyuÏíval jako úãinn˘ pomocník ãlovûka, ale dne‰ní sokolnictví má jiÏ i dal‰í
neménû dÛleÏité úkoly. Tím hlavním tedy není lov, ale pﬁedev‰ím ochrana a chov dravcÛ. Zájemci o sokolnictví jsou
u nás sdruÏeni v Klubu sokolníkÛ pﬁi âeskomoravské myslivecké jednotû a zájemci se mohou hlásit zhruba ve dvaceti
stﬁediscích v rÛzn˘ch koutech na‰í republiky. Zde se dozvûdí, co je potﬁeba, neÏli se ãlovûk stane sokolníkem. Informace lze nalézt i na internetov˘ch stránkách Klubu sokolníkÛ
na adrese: http://sokolnictvi.net
Sokolnické stﬁedisko Rokycany pod vedením Mgr. Jana Kumbery uskuteãnilo ve Volduchách v˘cvikové odpoledne sokolovit˘ch dravcÛ s prezentací sokolnictví pro nej‰ir‰í veﬁejnost.
Vedoucí stﬁediska nejprve pﬁedstavil veﬁejnosti pﬁítomné
dravce a posléze odpovídal na v‰eteãné otázky pﬁihlíÏejících.
Leto‰ního v˘cvikového odpoledne se zúãastnili pouze dravci
z ãeledi sokolovit˘ch, kteﬁí se vyznaãují specifick˘mi znaky –
úzk˘mi srpovit˘mi kﬁídly, vousem a zejkem. Zvlá‰tností je
i to, Ïe útoãí stﬁemhlav˘m letem na letící koﬁist. Proto se jim
také ﬁíká dravci vysokého letu. Poté se necelá desítka dravcÛ

Odpoãinek (zleva Anton ·trba s rarohem velk˘m a Petr Heidler
se sokolem stûhovav˘m pﬁi chvilce odpoãinku)

pﬁesunula do honitby. V letu pak mohli pﬁítomní obdivovat
sokoly stûhovavé, rarohy velké a jejich kﬁíÏence. Kromû toho
také perfektní práci pointrÛ – anglick˘ch krátkosrst˘ch ohaﬁÛ
s vynikajícím nosem, urãen˘ch k vystavování drobné zvûﬁe,
které bylo v okolí Volduch na dne‰ní podmínky skuteãnû
dostatek. Kromû baÏantÛ pﬁekvapila i poãetná hejnka
koroptví. Nicménû voldu‰ská honitba s pﬁevahou polí a luk je
domovem pﬁeváÏnû srnãí zvûﬁe a ãerná zvûﬁ se zde vyskytuje
jen ojedinûle. RovnûÏ z tohoto dÛvodu je zde drobné zvûﬁe
relativnû dostatek a je vyhledávanou honitbou pro poﬁádání
kynologick˘ch akcí. Vrásky na ãele
myslivcÛ dûlají kromû civilizaãních
vlivÛ na pﬁírodu li‰ky, jichÏ se v této
pﬁeváÏnû polní honitbû vyskytuje
nadmíru.

Pavel Moulis
pﬁedseda ZO âSOP Rokycany
Nástup na návsi
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Pouze v superlativech bylo od v‰ech
zúãastnûn˘ch hodnoceno v˘cvikové
odpoledne poﬁádané rokycansk˘mi
sokolníky a jejich kamarády, pﬁiãemÏ
ke zdárnému prÛbûhu pﬁispûlo
v˘znamnou mûrou sv˘m pﬁátelsk˘m
pﬁijetím MS Volduchy. I doprovázející myslivci Koranda, S˘kora a Zikmund byli s v˘sledkem v˘cvikového
odpoledne spokojeni, coÏ dávali najevo téÏ pﬁi neformálním hodnocení
v útulném zaﬁízení místní restaurace.
A nám nezb˘vá neÏ vûﬁit, Ïe toto
■
setkání nebylo poslední.
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Tetﬁeva vrátili do Brd
Nev‰edního a velice vzácného pacienta léãili v posledních ãtrnácti dnech rokycan‰tí
ochránci pﬁírody ve svém záchranném areálu ve ·vermovû ulici v centru Rokycan. Jednalo se o samici tetﬁeva hlu‰ce, kterého na své zahradû na PraÏské v Rokycanech objevil pan
·terner, jenÏ okamÏitû kontaktoval ochránce pﬁírody. PﬁestoÏe informaci, Ïe se jedná o tetﬁeva, vûﬁil málokdo, pozdûji se ukázalo, Ïe se skuteãnû na okraji Rokycan objevila vysláblá tetﬁeví samice. Opeﬁence, kter˘ je obyvatelem hlubok˘ch lesÛ, ochránci pﬁírody odchytili a postupnû zvy‰ovali jeho kondici tak, aby se opût mohl vrátit do brdsk˘ch lesÛ. Odtud
se do Rokycan také pravdûpodobnû dostal. Mûl na svém tûle totiÏ kﬁídelní znaãku s ãíslem
002 460.
Tetﬁev hlu‰ec, kterého si nelze splést s jin˘m opeﬁencem, má specifické nároky na prostﬁedí. VyÏaduje klidné a svûtlé jehliãnaté
lesy s dobﬁe vyvinut˘m bylinn˘m patrem a mnoha bobulovinami,
dále vhodné stromy na pﬁenocování s pevn˘mi vodorovn˘mi vûtvemi a v okolí dostatek pitné vody. Jeho tok je tradiãnû popisován v kaÏdé myslivecké literatuﬁe a probíhá od bﬁezna do kvûtna.
Kohouti, jejichÏ váha se pohybuje kolem 4 aÏ 6 kilogramÛ, po
veãerním pﬁíletu na tokani‰tû zahﬁadují a obvykle i krátce zatokají. Hlavní tok zaãíná za rozbﬁesku a skládá se ze ãtyﬁ slok – klepání, trylku, v˘lusku a brou‰ení. KdyÏ se ráno na tokani‰tû dostaví i slepice, jejichÏ váha je okolo tﬁí kilogramÛ, sletí kohout ze
stromu na zem, pokraãuje v toku a o‰lapuje slepice. Tetﬁevi
zÛstávají sv˘m tokani‰tím vûrni a jsou náchylní na jejich zmûny.
Slepice sná‰í do mûkké jamky, vystlané trávou, mechem i peﬁím,
‰est aÏ dvanáct vajec, na kter˘ch sedí 26 dnÛ. KdyÏ odchází pro
potravu, vejce pﬁikr˘vá. Mají-li kuﬁátka v prvních dnech Ïivota
dostatek potravy, velice rychle pﬁirÛstají a uÏ po 16 dnech dokáÏí vyletût na strom. Je-li v‰ak nepﬁíznivé poãasí, mohou kuﬁátka
i uhynout. Ve stáﬁí 30 aÏ 40 dnÛ jsou ov‰em jiÏ úplnû opeﬁena,
se slepicí zÛstávají aÏ do podzimu. Tetﬁevi se Ïiví rostlinnou
i Ïivoãi‰nou potravou, milují mravenãí kukly a na podzim konzumují rÛzné bobule. V zimû se Ïiví zejména pupeny a jehliãím.
Tetﬁev, aã je z ãeledi tetﬁevovit˘ch nejvût‰í, má bohuÏel ﬁadu pﬁirozen˘ch nepﬁátel – li‰ky, kuny, jezevce, rysy, jestﬁáby, v˘ry,
krkavce a v dne‰ní dobû pﬁedev‰ím divoãáky, kteﬁí v˘raznû ovlivÀují jeho roz‰íﬁení a ãetnost.
Tetﬁev hlu‰ec, jenÏ je na‰í pÛvodní zvûﬁí, postupnû z na‰í pﬁírody
mizí. Pﬁíãinou sniÏování jeho poãetních stavÛ jsou pﬁedev‰ím
zmûny pﬁírodního prostﬁedí, zpÛsobené intenzivním obhospodaﬁováním, civilizaãním tlakem a pÛsobením predátorÛ, zejména
pﬁemnoÏen˘ch prasat divok˘ch. Aby se situace s v˘skytem tetﬁeva
hlu‰ce i jin˘ch vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ zlep‰ovala, zab˘vá se ministerstvo zemûdûlství a ﬁada dal‰ích subjektÛ
záchrann˘mi chovy a následn˘m vypou‰tûním tûchto ÏivoãichÛ do
pﬁírody. Na projektu navrácení tetﬁeva hlu‰ce do brdsk˘ch lesÛ se
aktivnû podílejí i Vojenské lesy a statky âR, s.p.
Tû‰í nás, Ïe jsme mohli také my – rokycan‰tí ochránci pﬁírody –
pomoci tomuto impozantnímu a krásnému lesnímu kuru a vrátit
jej zpût do pﬁírody brdsk˘ch lesÛ. Jak se pozdûji ukázalo, jednalo
se skuteãnû o tetﬁeva vypu‰tûného v Brdech. Podle informace pracovníka, kter˘ má vypou‰tûní tetﬁevÛ na starosti, tato tetﬁeví slepice byla v srpnu leto‰ního roku do Brd pﬁivezena a po nezbytné
aklimatizaci zaãátkem záﬁí vypu‰tûna do volné pﬁírody.
Souãasnû se omlouváme sdûlovacím prostﬁedkÛm, Ïe jsme je neinformovali o tomto ojedinûlém pacientovi na‰í záchranné stanice
ÏivoãichÛ v Rokycanech tak, jak by to jistû udûlali mnozí na‰i kolegové, ale nechtûli jsme tohoto kura velice náchylného na zmûny
stresovat více, neÏ je to bezpodmíneãnû nutné. Nechtûli jsme pﬁíli‰
hazardovat s jeho zdravím a domníváme se, Ïe si tuto péãi zcela
jistû zaslouÏí. Tﬁeba se nám v pﬁí‰tích letech odmûní v podobû
reprodukce zdravého potomstva, které bude dodávat brdsk˘m
lesÛm tu správnou tajemnou atmosféru.
■

Pavel Moulis pﬁi vypou‰tûní slepice tetﬁeva hlu‰ce

Ve stanici, pﬁed vypu‰tûním v pﬁírodû
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Pavel Moulis
pﬁedseda ZO âSOP Rokycany
Po vypu‰tûní v pﬁírodû
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Roháã obecn˘
Ochrana pﬁírody se t˘ká i bezobratl˘ch. Je sice pravda, Ïe v rámci této ochrany jsou
chránûny druhy nápadné, aÈ uÏ velikostí ãi zbarvením, a tak mnoh˘ extrémnû vzácn˘
druh unikl pozornosti ochranáﬁÛ a veﬁejnosti, ale nápadnûj‰í druhy jsou ﬁazeny do
v‰ech kategorií ochrany dané zákonem ã. 114/92 Sb. a vyhlá‰kou ã. 395/92 Sb. Mezi
tyto Ïivoãichy se dostal i nejvût‰í brouk âeské republiky a vlastnû celé Evropy, roháã
obecn˘ ( L u c a n u s c e r v u s , L i n n . ) . V na‰í republice se roháã vyskytuje od luÏních lesÛ po
pahorkatiny, v jiÏní Evropû (Bosna) dokonce stoupá i do hor, kde se vyskytuje
také v bukov˘ch lesích.

LESU ZDAR

I kdyÏ znalost entomologie není ve spoleãnosti pﬁíli‰ roz‰íﬁena a navíc díky literatuﬁe a filmu mají entomologové
amatér‰tí i profesionální status podivínÛ, je roháã obecnû
znám.
Vyvinul se u nûj v˘razn˘ pohlavní dimorfismus. Samec je
vyzbrojen mocn˘mi kusadly a roz‰íﬁen˘m temenem hlavy,
dosahuje velikosti 28–75 mm, samiãky varírují od 23 do
50 mm. Tato vzdálenost je poãítána od konce krovek aÏ po
konec kusadel. To jsou literární údaje, ale osobnû jsem vidûl
a zmûﬁil samce o velikosti 78 mm a jsou nedoloÏené údaje
o samcích dosahujících 80 mm. Velikost brouka se tak jako
u v‰ech odvíjí od potravy larvy. Má-li larva potravy dostatek, brouk je vût‰í, a obrácenû. V pﬁípadû nedostatku potravy se vylíhnou velmi malí sameãci, kteﬁí byli dﬁíve popisováni jako samostatná varieta capreolus. Pﬁi porovnání rozsáhl˘ch ﬁad velikostí od nejmen‰ího do nejvût‰ího bylo zji‰tûno,
Ïe neexistuje hranice mezi zakrslou a normální velikostí,
a tedy není dÛvod pro odli‰ení variety. Její pojmenování se
v souãasnosti jiÏ nepouÏívá.
Roháã se vyvíjí v odumﬁelém dﬁevû, ãásteãnû rozloÏeném
s dostateãnou vlhkostí. To jsou odumﬁelé koﬁeny, paﬁezy,
nûkdy i padlé kmeny dostateãnû ponoﬁené v pÛdû. Preferuje dub, ale je schopen v˘voje téÏ v buku, habru, jilmu
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Krkolomn˘ souboj dvou jedincÛ roháãe obecného
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a dokonce ve vrbách. Traduje se, Ïe nejvût‰í samci prodûlali v˘voj právû ve vrbách.
V˘voj trvá 3–5 let, pﬁi nepﬁízniv˘ch podmínkách se mÛÏe
prodlouÏit. Îivot dospûlce je podstatnû krat‰í. Samci Ïijí 3,
samice 4 t˘dny, jejich v˘skyt je v ãervnu a ãervenci, maximum v druhé polovinû ãervna. Existence dospûlcÛ, tak jako
u hmyzu obecnû, je dána nutností zachovat rod, tedy spáﬁit
se a naklást vajíãka pro zachování dal‰ích pokolení. Pokud by
nedo‰lo ke spáﬁení, vûk dospûlcÛ se prodluÏuje právû kvÛli
vût‰í pravdûpodobnosti nalezení partnera. Pochopitelnû ne
do nekoneãna, ale byly konány pokusy, pﬁi nichÏ samci Ïili
v celibátu, a jejich vûk byl prodlouÏen o cel˘ mûsíc.
Dospûlci se Ïiví zejména kvasící ‰Èávou stromÛ. Nûkdy se
traduje, Ïe samci pouÏívají svá kusadla k rozdírání kÛry
pro v˘ron mízy, ale to nebylo potvrzeno. Kusadla samcÛ
slouÏí pro boje o samici, eventuelnû k pﬁidrÏení samice pﬁi
kopulaci.
Souboj roháãÛ je znám a vÏdy je to vzru‰ující záleÏitost.
Vzhledem k tomu, Ïe boj probíhá na vûtvích a kmenech
stromÛ, úãelem je shodit konkurenta dolÛ, protoÏe neÏ by
vy‰plhal zpût, vítûz si uÏ dávno odbude pohlavní akt. Samci
se snaÏí podebrat ãi uchopit soupeﬁe, odtrhnout je od kÛry
a shodit. Kdo se nûkdy pokou‰el chytit roháãe a odtrhnout
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Dal‰í vyzyvatel na obzoru aneb „pﬁed soubojem“

lesa se pouÏije, zda se tedy jedná o holoseãné, podrostní
nebo v˘bûrné hospodáﬁství, les vysok˘ ãi paﬁezinu. Jen
nesmí dojít ke zmûnû zastoupení dﬁevin ve prospûch jin˘ch
dﬁevin, zejména jehliãnanÛ. Ani velkoplo‰né holoseãe nemají vliv na populace, protoÏe na plochách zÛstanou paﬁezy.
Pouze jejich odstranûním by do‰lo k likvidaci roháãí populace. Odstranûním se myslí odvezení, nikoliv soustﬁedûní do
valÛ. Hypoteticky by bylo moÏné naru‰it populaci pﬁi
pûstování dubu pouze v mlad˘ch porostech (obm˘tí do 50
let, tvar lesa vysok˘), kdy bude nedostatek silnûj‰ích paﬁezÛ
pro v˘voj. Normální hospodaﬁení, jak je v souãasnosti provádûno, nemá vliv na populaci roháãÛ. Na populace nemá
vliv ani zdravotní stav dubÛ, silnû po‰kozené porosty na
Hodonínsku následkem dÛlní ãinnosti se sníÏen˘m obm˘tím
na 110 let mají silné roháãí populace.
Nicménû roháã má i své pﬁirozené nepﬁátele a pﬁirozená omezení v˘skytu. V˘skyt roháãÛ v luÏních lesích silnû naru‰ují
záplavy. Vzhledem k jeho v˘voji v koﬁenech a paﬁezích kaÏdá
záplava zlikviduje larvy do posledního jedince. Paradoxnû blahodárnû se pro populace chránûného Ïivoãicha projevily regulace dolních tokÛ velk˘ch ﬁek. Mimo vlastních parasitÛ jsou
larvy ohroÏeny i divok˘mi prasaty. Prasata dokáÏou obr˘vat
paﬁezy a stromy do velik˘ch hloubek, v mûkké luÏní pÛdû i do
hloubky 60 cm, v honbû za velk˘mi tuãn˘mi sousty. Porosty
potom vypadají, jako by pro‰ly zákopovou válkou, a jedin˘
strom nebo paﬁez není vynechán. Nedojde sice ke stoprocentní likvidaci, ale populace roháãe jsou silnû oslabeny.
Na závûr lze ﬁíci, Ïe snahou lesníkÛ je zachovat populace tohoto úÏasného tvora. Pﬁemûny druhové skladby v neprospûch
dubu se prakticky neprovádûjí, dub je melioraãní dﬁevinou
i v borov˘ch porostech, a protoÏe v˘voj larev se nekﬁíÏí s hospodáﬁsk˘mi opatﬁeními v na‰ich dubov˘ch lesích, jeho pﬁeÏití
je zaruãeno také v intenzivnû pûstovan˘ch porostech.
■
Ing. Lubomír ·álek
podnikové ﬁeditelství LâR
Foto: Rostislav Stach
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ho od kÛry, zejména dubu, pochopí, jakou sílu musí zápasící samci vyvinout, aby dosáhli vítûzství. Boj nekonãí smrtí,
nûkdy se ale stane, Ïe dojde k po‰kození krovek soupeﬁe ãi
odtrÏení nohy od tûla.
Obecnû je roháã povaÏován za brouka vzácného a lidé jsou
nûkdy pﬁekvapeni, Ïe naleznou imága i v mûstsk˘ch parcích.
Kolegové, kteﬁí studovali lesnickou fakultu v Brnû a úãastnili se v˘uky na vojenské katedﬁe v Pisárkách, by asi byli
pﬁekvapeni, Ïe na dubech v areálu tehdej‰í katedry Ïila silná
populace roháãÛ. Roháãi Ïili a dodnes snad Ïijí i v Praze.
Pﬁesto, Ïe se jedná o na‰eho nejvût‰ího brouka, imága Ïijí
pﬁeváÏnû skrytû v korunách.
I kdyÏ se roháãi vyskytují kaÏd˘ rok, dochází také u nich
k periodickému masovému v˘skytu, podobnû jako u chroustÛ. Roháã je totiÏ ve vyhovujících podmínkách v podstatû
hojn˘ brouk, masov˘ v˘skyt tento dojem jen umocÀuje. Samci
aktivnû vyhledávají samice a zejména vpodveãer pﬁeletují
mezi stromy. Pﬁi masovém v˘skytu je to úÏasn˘ záÏitek, kdy
kolem pozorovatele pﬁeletují desítky velk˘ch broukÛ.
Ochrana roháãe, tak jako u vût‰iny hmyzu, je zásadnû otázkou ochrany biotopu. Má-li roháã dostatek pﬁíleÏitosti k v˘voji, jeho pﬁeÏití není ohroÏeno. NezáleÏí na velikosti paﬁezÛ, mimoﬁádnû silné populace jsou tﬁeba na jiÏní Moravû
v bídn˘ch dubov˘ch paﬁezinách. Tam jsem osobnû zaÏil
jeden masov˘ v˘skyt. Pravdou je, Ïe v tûchto hor‰ích
potravních nabídkách byla velikost samcÛ prÛmûrná aÏ podprÛmûrná, ale populace je mimoﬁádnû Ïivotaschopná. Pﬁi
náhodném vyvrácení odumﬁelého dubu jsem napoãítal desítky roháãích larev rÛzn˘ch instarÛ, místy s larvami jiného
velkého brouka, tesaﬁíka piluny (Prionus coriaceus, Linn).
Podobn˘ v˘skyt byl dokumentován na Znojemsku v okolí
Hlubok˘ch Ma‰Ûvek, kde se roháãi namnoÏili na paﬁezech
po tûÏbû. Ochrana individuálního jedince, tak jak je deklarovaná, je v podstatû zbyteãná.
Lesní hospodáﬁství a ochrana roháãe se v zásadû nekﬁíÏí.
Pokud budou existovat dubové porosty, budou existovat
roháãi. NezáleÏí na tom, jak˘ hospodáﬁsk˘ zpÛsob ãi tvar
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Díl tﬁetí: MLÁëATA
Fotografování pﬁírody je Ïánrem, kter˘ v sobû skr˘vá ﬁadu moÏností. Ten, kdo se rozhodne zachycovat krásy pﬁírody, musí mít nejen dobré znalosti o v‰ech Ïivoãi‰ích, ale
i velkou trpûlivost. Musí se umût v pﬁírodû pozornû dívat. Jen tak je potom schopen
pﬁiná‰et zajímavé snímky, které ov‰em mÛÏe poﬁídit na kaÏdém kroku.
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Bûhem celého roku se lze v pﬁírodû setkávat s rÛzn˘mi mláìaty, jimiÏ si pak obohacujeme svÛj fotografick˘ archiv.
Jsou pro nás snadnou koﬁistí.
JiÏ koncem zimy mÛÏeme v pﬁírodû objevit mláìata divoãákÛ, která jsou ke spatﬁení ãasto je‰tû za snûhu. Pruhovaná
mláìata ãern˘ch rytíﬁÛ jsou vdûãn˘m motivem fotografÛ
(obr. ã. 4).
NeÏ se dostaví pravé jaro, jsou v pﬁírodû i mláìata kﬁivek,
které ov‰em jen tak snadno nespatﬁíme, protoÏe jsou ukryta
v teplém hnízdû. Ov‰em ten, kdo se specializuje na Ïivot
ptákÛ, urãitû nûkteré hnízdo tûchto krasavcÛ se zahnut˘m
zobákem objeví. SmÛla je v tom, Ïe hnízdí vysoko ve vûtvích
stromÛ.
Av‰ak také na zemi se nám nabízí nov˘ Ïivot. KdyÏ se
budeme pozornû dívat, urãitû nalezneme zajeãí mláìata. Ta
se budou nûkde ve starém listí krãit a ãekat na svoji mámu
zajeãici, kdy je pﬁijde nakojit. Ona je totiÏ nechává bez
dozoru a jen se k nim pravidelnû vrací, aby je napojila
mateﬁsk˘m mlékem. Pro fotografy jsou snadnou koﬁistí
a poskytují nám ﬁadu fotografick˘ch moÏností. Jsou to
velmi roztomilí tvoreãkové. Vedle mal˘ch zajíãkÛ mÛÏeme
objevit i první mláìata rÛzn˘ch sov. V dutinách nalezneme
mladé pu‰tíky s bûlav˘m prachov˘m peﬁím. âasto z dutin
pozdûji vylézají a posedávají po okolních vûtvích. Stejnû tak
mÛÏeme spatﬁit malé kalouse, kteﬁí hnízdí ve star˘ch hnízdech strak a vran. Mláìata sov nejsou pﬁíli‰ vzhledná, ale
pﬁesto jsou sv˘m zpÛsobem velmi zajímavá.
Na louce ãi v polích zase narazíme na hnízda ãejek. Hnízdo
ãejky je velmi jednoduché. V mûlkém dÛlku leÏí ãtyﬁi kropenatá vajíãka, z nichÏ se potom vylíhnou zase kropenatá mláìata. V pﬁípadû, Ïe se nám podaﬁí najít toto hnízdo právû
v okamÏiku, kdy se mláìata vylíhla, máme moÏnost je nafotografovat v‰echna pohromadû (obr. ã. 2). Pozdûji se rozbûhnou na v‰echny strany a bûhají po okolí. Mládû ãejky chocholaté pﬁipomíná ply‰ovou kuliãku na vysok˘ch noÏiãkách.
Kvûten a ãerven je hlavní dobou mláìat, a tak je v pﬁírodû
velmi Ïivo. Mnoho opeﬁencÛ vyvádí své potomky a v trávû
zase mÛÏeme vidût mláìata srnãí zvûﬁe.
Skvrnité mládû se ani nepohne a jen nehnutû leÏí ukryto ve
vysoké trávû. Jen oko fotografa ho objeví. Ov‰em pozor!
Nikdy nemÛÏeme mládû brát do ruky. Jen ho z patﬁiãné
vzdálenosti vyfotografujeme a jdeme rychle dál. Nemûlo by
smysl je nûkam pﬁená‰et. UÏ z toho dÛvodu, Ïe by srna
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obr. ã. 1

mládû opustila, a také mládû by nám mohlo stejnû odbûhnout jinam.
Obdobnû mÛÏeme v místech, kde Ïijí jeleni, objevit jejich
mládû (obr. ã. 5). Stejnû jako srnãí mládû leÏí nehnutû
a ãeká na svoji mámu. Z povzdálí jej vyfotografujeme a odejdeme, abychom ho neru‰ili.
Stejn˘ Ïivot jako v lese panuje i u vody a kolem ní. Divoké
husy i kachny mají jiÏ dávno vyvedená mláìata, a tak se
nabízí také zde celá ﬁada fotografick˘ch moÏností. Mladé
husy ãasto zastihneme nejen na hladinû, ale s rodiãi na
bﬁehu v trávû (obr. ã. 1).
Bûhem léta se doãkáme i mláìat rÛzn˘ch ‰elem, která se
narodila koncem jara v norách, a nyní se uãí samostatn˘m
lovÛm. Proto snadno narazíme na li‰ãata, kuny (obr. ã. 3)
nebo mladé jezevce.
Îivot v pﬁírodû je velmi pestr˘. V‰echna mláìata jsou v prvních dnech bezbranná a snadno zranitelná. To musíme mít
na pamûti. Jen citliv˘m pﬁístupem se k nim mÛÏeme pﬁiblí■
Ïit a poﬁídit si jejich snímky.
Jaromír Zumr st.

obr. ã. 3
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obr. ã. 4

obr. ã. 5

11 / 2005

37

INSPIRACE

Údûl
Nespoleãenská, aÏ agresivní, místo povûstné labutí písnû vychází z jejího zobáku nelibozvuãné chrochtání. Ale prÛlet labutí za zimní noci pﬁi úplÀku je impozantní. V‰ude jinovatka, ﬁeka tmavá jako kobaltové sklo a prostor kolem se plní kolísav˘mi zvuky jakoby
varhan nebo dud. Ten nepﬁirozen˘ zvuk je dílem ptaãích perutí. A dvû labutû táhnoucí
nízko nad hladinou pﬁipomínají sinal˘m zbarvením duchy.
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Stál˘ obyvatel mûst s vodní hladinou
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Z pÛvodnû taÏného ptáka se stal celoroãní loudil v kaÏdém
vût‰ím mûstû s vodní hladinou a s matkami, které za spoluúãasti sv˘ch dítek vykrmují labutû jako jateãn˘ dobytek.
V zimû je pak vdûãn˘m objektem zájmu ochráncÛ ve‰keré
ÏouÏele. Staãí, kdyÏ stojí na jedné noze uprostﬁed zamrzlého rybníka, a uÏ jsou zahrnovány veterinární nemocnice,
myslivci, referáty Ïivotního prostﬁedí nebo mûstská policie
informacemi o labuti pﬁimrzlé k ledu. Pracovník jedné zoologické instituce ﬁe‰il pﬁíval podobn˘ch katastrofick˘ch hlá‰ení vûcn˘m: „tak po ní hoìte snûhovou kouli, uvidíte, Ïe se
pohne“.
UÏ nûkolik let ji znala vût‰ina obyvatel mûsta. Bydlela
v rákosí, co milosrdnû zakr˘valo páchnoucí zbytek slepého
ramene. Jednou tam dokonce vysedûla mladé, ale jejich otce
nikdo nevidûl. S mláìaty se pohybovala sama.
NeÏilo se jí ‰patnû. V zimû, v létû jí lidé házeli nejnemoÏnûj‰í
zbytky, ze kter˘ch mûla pro sebe vÏdy parádní v˘bûr. HÛﬁ ji
sná‰eli úãastníci silniãního provozu. KdyÏ se rozhodla nav‰tívit tÛnû v okolí nebo kolegynû na ﬁece, rozhoupala své
tûlo k˘vavou chÛzí a vyrazila pomalu pﬁes chodník a pﬁes
vozovku k cíli své cesty. Bylo to k ze‰ílení. Jedni brzdili
z lásky ke zvíﬁatÛm, vût‰ina ze strachu, aby si nárazem
nezdeformovali masku automobilu. LabuÈ byla odchycena
a vyvezena za mûsto. Neuplynul ani t˘den a v plné síle
a svûÏesti seskakovala z obrubníku, aby se dostala pﬁes silnici na svoje slepé rameno. Po dal‰ích riskantních v˘letech
odvezli milou labuÈ nûkolik kilometrÛ proti proudu ﬁeky
a tam ji vypustili. Vrátila se po mûsíci. Ze Ïulového obrubníku hop na vozovku a pﬁes ni opût na slepé rameno. Já se
asi je‰tû nezmínil o tom, Ïe ta labuÈ nemohla létat. Pﬁesto
se dokázala vracet stále na stejné místo. Pû‰ky! Kudy vÛbec
‰la, je nad ve‰kerou lidskou pﬁedstavivost. Nedostatkem
labutí spoleãnosti netrpûla, jen kdyÏ ostatní labutû odcestovaly vzduchem, tahle si cestovala po zemi.

LabuÈ velká s mláìaty

Svoje fyzické omezení sná‰ela stateãnû s jakousi samozﬁejmostí. I potomstvo vychovala jako kterákoli zdravá labuÈ.
Lidé z okolí ji uÏ bezpeãnû rozeznávali. Jako chovatel svoje
slepice nebo akvarista své rybiãky téhoÏ druhu. KdyÏ jsem se
s ní v zimû potkal, hned jsem ji poznal. S hlavou pod kﬁídlem jakoby uprostﬁed zamrzlé hladiny jenom spala. Zbyla po
ní jen vzpomínka. A pocit úcty ke zvíﬁeti, které mûlo v sobû
tolik vitality, Ïe mu snad ani ta neschopnost letu nevadila.
■
SvÛj údûl nesla Ïivotem se samozﬁejmostí a noblesou.
Mirko Hain

Zima b˘vá nûkdy krutá
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INSPIRACE

Listopad…

Brzy ráno...

chvíli se odmlãel. Kontroloval v‰echny moÏnosti, jeÏ by mu
napovûdûly o blízkém nebezpeãí. Po chvíli krátce zarochal
a vy‰el na scénu. Vtiskl jsem se do sedátka a ani nedutal.
Dalekohled nebyl v tuto chvíli vÛbec tﬁeba. Danûk stál dvacet metrÛ ode mû, zvedal mohutnou ‰íji, z celého tûla se mu
kouﬁilo a hlasitû rochal. V té dobû jsem mu odhadoval tak
sedm, moÏná osm let.
Pﬁedstavení netrvalo dlouho, neboÈ nejistota volného prostranství byla cítit z kaÏdého jeho pohybu. Pomalu odcházel
zpût. âas jsem nepoãítal a moÏná jsem tehdy na nejdel‰í
dobu dokázal zadrÏet dech. Hou‰tina se uzavﬁela, rochání se
vzdalovalo, aÏ ustalo. Danûk zalehl a odpoãíval.
MoÏná vám dne‰ní psaní nepﬁipadá jako pﬁíbûh, dnes se
nelovilo, dnes nepadaly myslivecké rány a neslavily se trofeje, dnes ‰lo jen o setkání se zvûﬁí. JenÏe o tom je myslivost,
o tom je kaÏdá procházka do lesa. Lov je vrcholem pro
lovce.
Letos jsem opût v na‰em ãase sedûl opodál míst, kam se
vrací „star˘ pán“ a ãekal jsem na pokyn, zda mÛÏu vstoupit.
A zase se vrátil. Z pavlíãkov˘ho lesa se ozvalo krátké, hluboké zarochání bez konce. Raãte dál.
Nevím, jak ostatní myslivci, ale já zde vrchol své myslivecké kariéry neproÏiji. Rád se sem vÏdycky vrátím, ulovím
divoãáka nebo procházejícího daÀka, nicménû kaÏd˘m
rokem budu v tomhle ãase ãekat veãer na paﬁezu opodál na
hlubok˘ hlas. Vím, Ïe uÏ se jednou nedoãkám, ov‰em dokud
■
je nadûje, budu tam.
Ing. Miloslav Louda

LESU ZDAR

Láká mû rozbûhnout se a jako v létû do vody skoãit do té
nádhernû Ïluté hromady listí, která se tvoﬁí pod památn˘m
bukem, kter˘ uÏ více jak sto let dominuje ãásti na‰eho revíru, pomístnû nazvaného Kulatá leã. Nav‰tûvuji toto místo
hodnû rád a sedíce ve stínu obra, pozoruji na jeho kmenu
srdíãka, vzkazy, jména i nadpisy, která sem kdysi, pﬁed
nedávnem, vãera a moÏná pﬁed chvílí vyryli do kmenu
pocestní a náv‰tûvníci. Nemám jim to za zlé a poﬁekadlo
„jména hloup˘ch na v‰ech sloupích“ mi v tuto chvíli pﬁipadá hodnû nespravedlivé. Srdce tady nûkdo vyryl z lásky,
jméno se hodí pro návrat do tûchto míst a vzkazem chtûl
pisatel nûco ﬁíct. Snad nikdo to nedûlal pro to, aby ublíÏil
stromu. Pozoruji srdce ve vrchní ãásti kmene. Jeho tvar se
dá jiÏ jen tu‰it. Kmen zesílil, borka se roztáhla do ‰iroka
a srdce s ní. Dávno je tomu, kdy tady nûkdo hodnû miloval.
Doba milování, poãetí a lásky pﬁichází do tûchto míst i na pﬁelomu ﬁíjna a listopadu. Roky uÏ zde zní hroziv˘ hlas „roch –
roch.“ Kulatá leã se stala hlavním ﬁíji‰tûm danãí zvûﬁe v na‰em
revíru a troufám si ﬁíct i v celé oblasti. Po jednotliv˘ch kusech
i ve skupinkách pﬁicházejí danûly, danãata ãi daÀci splnit svou
Ïivotní roli. Ze staré kazatelny pozoruji celou ﬁíji a není
moÏná daÀka, kterého bych bûhem ní nevidûl. Jen jeden,
star˘ pán, uÏ do tûchto míst léta nechodí. ¤íkáme mu danûk
z pavlíãkov˘ho lesa. V ﬁíji se oz˘vá jako první a kdo má hodnû
velké ‰tûstí, mÛÏe ho zahlédnout ve chvíli, kdy na okamÏik
opustí hustou borovou hou‰tinu a projde se pasekou, jednotlivû porostlou mlad˘mi smrãky.
DaÀci jsou „moje“ zvûﬁ. Tak jak má nûkdo jelení, nûkdo srnãí
ãi ãernou, já mám svoje daÀky a vûnuji jim v dobû ﬁíje hodnû
ãasu. Ráno, kdyÏ se je‰tû lesem válí mlhy a tráva je plná
jinovatky, spûchám na posed u starého dubu poslouchat
sólové vystoupení místního hudebníka, hrajícího part na
lesní „roch“. Zku‰en˘ myslivec ví, Ïe hou‰tinou prochází
star˘ danûk. Rochání je krátké, hluboké a nedokonãené. Hlas
tomuto starci odchází a síly na ﬁíji uÏ také nejsou. Mûﬁit se
s mladíky by znamenalo jistou smrt. Chybí obratnost. DaÀci
jsou pomûrnû krutí, sebemen‰í náznak slaboty okamÏitû
nemilosrdnû trestají. Zesláblé tûlo ubijí a ubodají.
JenÏe ná‰ danûk má v komunitû respekt a uznání. âasto pﬁem˘‰lím, kolikrát unikl kﬁíÏi pu‰kohledu nebo odskoãil v prav˘
ãas, kdy na nûj míﬁily ostré hroty danãích lopat ãi slabé ‰pice
mlad˘ch daÀkÛ. Troufalí daÀci obãas ve spûchu pﬁejdou jeho
území, ale radûji se rychle ztratí. Co kdyby se za nimi ozvalo
hluboké zarochání a star˘ pán by nemûl ten den zrovna náladu.
KdyÏ jsem dnes ráno vstával a na teplomûru svítilo pod
nulou, byl m˘m impulsem pro cestu do lesa P¤ÍBùH, kter˘
se odehrál asi pﬁed pûti lety. Ten mû vyhnal z pﬁíjemnû vytopeného pelechu. Pﬁedstava, Ïe jej zase proÏiji, byla silnûj‰í
neÏ teplo domova.
Tehdy ráno, sedûl jsem na starém, opraveném posedu, pevnû
ukotveném na kmen ko‰atého dubu, a tráva na pasece se jen
tﬁpytila odrazem od mûsíce, kter˘ byl zrovna v úplÀku. Borovice pﬁede mnou nádhernû ojínil mráz. Sluníãko se zrovna probouzelo, velmi pomalu a nesmûle, aby posledními tepl˘mi
paprsky nesmylo tu ranní nádheru. Z hou‰tiny se ozvalo tenkrát je‰tû hlasité táhlé zarochání, znamenající budíãek a zrychlenou tepovou frekvenci. Zaãalo ráno v lese pro v‰echny jeho
obyvatele. Do té doby klidn˘ les rozezpívali ptáci, kteﬁí zde
zÛstali na zimu, nad pasekou pﬁetáhl s typick˘m kﬁikem baÏant
a veverka, která slezla ze stromu, vyru‰ila zajíce, spícího v pelechu pod listím. Vydû‰en˘ chvíli nechápavû koukal, potom
s ledov˘ch chladem odhopkal naplnit hladové bﬁí‰ko.
Rochání se blíÏilo ke hranû, kterou tvoﬁí husté borovice
a paseka. Ned˘chal jsem napûtím. Vítr byl pﬁízniv˘, ‰ance, Ïe
ho dnes spatﬁím a budu vyprávût kamarádÛm, veliká. Na

Star˘ danûk
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NAPSALI O NÁS

Vybíráme z tisku
Ski areál na Smrku dûsí ekology i lesáky

âerná zvûﬁ je pﬁemnoÏená

Mladá fronta Dnes
18. 10. 2005

Právo
19. 10. 2005

Nové Mûsto pod Smrkem, Láznû Libverda - Spásou pro nezamûstnané Novomûstsko by se mûl podle zdej‰ích obcí stát obﬁí
lyÏaﬁsk˘ areál za zhruba pÛl miliardy korun na nejvy‰‰ím kopci
Jizersk˘ch hor Smrku. Postavit ho tam chtûjí Nové Mûsto pod
Smrkem, Láznû Libverda a mûsto Fr˘dlant. „Pﬁinesl by nová
pracovní místa a pﬁitáhl do zapomenuté oblasti tisíce turistÛ.
Kraj by Ïil celoroãnû, nejen v létû,“tvrdí obce.
Proti ráznû vystoupili ochranáﬁi, lesáci a ekologická sdruÏení.
„Byla by to pohroma pro fr˘dlantskou ãást Jizersk˘ch hor a to
ve chvíli, kde se vzpamatovala z kÛrovce,“ míní.
Podle studie, kterou vypracovali architekti z libereckého ateliéru Sial, by na 1124 metrÛ vysokém Smrku mohly vzniknout
ãtyﬁi sjezdovky, ãtyﬁi sedaãkové lanovky, a v okolí parkovi‰tû se
stovkami míst. UÏ první projednávání zmûny územního plánu
v Novém Mûstû pod Smrkem vyvolalo vlnu emocí.
„Jsme proti,“ tvrdí napﬁíklad Ludvík ¤iãáﬁ, ﬁeditel krajského
inspektorátu LesÛ âeské republiky Liberec. „Znamenalo by to
zkázu porostÛ, které jen s tûÏkostí a velk˘mi náklady obnovujeme.“
Podle nûj stály jen projekty na záchranu a dal‰í rozvoj lesÛ
v této lokalitû v posledních tﬁech letech dva miliony korun.
„A to nemluvím o penûzích, které pﬁijdou na realizaci,“ ﬁíká
¤iãáﬁ.
Studie poãítá se dvûma variantami. Podle první by se lyÏovalo
na severozápadním svahu Smrku a na Svinském vrchu.
Podle ní by napﬁíklad pod vrchol kopce mûla vést lanovka
s kapacitou 2800 aÏ 3000 osob za hodinu. Tratû mají délku
pﬁes dva kilometry a pﬁev˘‰ení je 475 metrÛ.
Podle druhé varianty by se jezdilo na dvou místech severozápadního svahu Smrku mezi SviÀsk˘m vrchem a Mûdûncem. Obû
by spojovala dal‰í sjezdovka. Vznikly by tady tﬁi lanovky s celkovou kapacitou kolem ãtyﬁ tisíc osob za hodinu, plus dal‰í pﬁibliÏovací lanovka z Lázní Libverda.
„S pﬁipomínkami jsme poãítali, jednání budou pokraãovat,“
ﬁíká starosta Nového Mûsta pod Smrkem Jaroslav Madûra.
„Podle nás je to ale jediná reálná moÏnost, jak pomoci tomuto regionu.“

¤EDITEL KRAJSKÉHO INSPEKTORÁTU LESÒ âR TEPLICE JAN FERKL:
Jak to letos vypadá s divoãáky v na‰em regionu, jsou pﬁemnoÏeni a pokud ano, kter˘ch lokalit v Ústeckém kraji se to t˘ká
nejvíce?
âerná zvûﬁ je pﬁemnoÏena na velké ãásti na‰í republiky. V oblasti Teplicka jsou nejvy‰‰í stavy a ‰kody ãernou zvûﬁí v âeském
stﬁedohoﬁí. Povolené stavy jsou pﬁekroãeny mnohonásobnû. Ale
i v Kru‰n˘ch horách se stavy ãerné zvûﬁe zvy‰ují.
Co v‰e niãí, jaké jsou ‰kody?
âerná ‰kodí tím, Ïe rozr˘vá pozemek, kdyÏ hledá potravu.
V období mléãné zralosti celodennû Ïije v porostech ﬁepky, obilovin ãi kukuﬁice. âást úrody seÏere, ãást jí rozválí. V lesnictví
je ãerná zvûﬁ uÏiteãná tím, Ïe redukuje stavy my‰ovit˘ch hlodavcÛ a rozr˘váním drnu umoÏÀuje lep‰í klíãení semen dﬁevin.
Naopak ‰kodí tím, Ïe jednou z hlavních sloÏek potravy jsou
velká semena, pﬁedev‰ím Ïaludy a bukvice. ·kody v lese za souãasného poãetního stavu mnohonásobnû pﬁekraãují pﬁínosy.
âerná zvûﬁ staãí seÏrat prakticky celou úrodu.
Jak se proti tomu dá bránit?
KaÏd˘ ekosystém má b˘t vyváÏen˘. Do vyváÏeného ekosystému
stﬁedoevropské pﬁírody ãerná zvûﬁ patﬁí. Tím, Ïe v pﬁírodû chybûjí pﬁirození nepﬁátelé (rys, vlk, medvûd), je tﬁeba, aby jejich
regulaãní roli pﬁevzal ãlovûk.

Dﬁevo kolem Cheznovic tûÏí kvÛli obmûnû lesa
Rokycansk˘ deník
15. 10. 2005

LESU ZDAR

Cheznovice - Vysoké hromady naskládan˘ch klád úctyhodné síly,
lemující pﬁístupovou cesta do lesa kousek nad obcí, vzbuzují
pozornost místních.
„Jde o m˘tní úmyslnou tûÏbu, aby se vytvoﬁily holiny, na kter˘ch budeme znova sázet,“ ﬁekl nám revírník Jaroslav TÛma.
„Kolem je zhruba stolet˘ les a potﬁebuje obmûnit. Naráz to udûlat nelze, holina nesmí b˘t vût‰í neÏ hektar. Proto jsme území
rozãlenili a postupnû tûÏíme a zalesÀujeme,“ uvedl revírník,
dohlíÏející na soustﬁeìování dﬁeva z rÛzn˘ch oddûlení.
„Vzniklé holiny musí b˘t osázeny do dvou let. Tady to máme
v plánu hned zjara,“ dodal. TﬁebaÏe se nyní pacuje na území
na‰eho okresu, patﬁí tato ãást LesÛ âeské republiky uÏ pod
Lesní správu Pﬁe‰tice, ale revír je to Zbiroh. Zajímav˘ propletenec zvy‰uje fakt, Ïe firmou, jeÏ na území hospodaﬁí, je Lesní
spoleãnost Stﬁíbro. Vyhráli ve v˘bûrovém ﬁízení lesní práce
v revíru.
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Jizerské hory se jiÏ zelenají, av‰ak lesáci nemají
vyhráno
Libereck˘ den
20. 10. 2005
Fr˘dlant - Imisemi postiÏené lesy Jizersk˘ch hor se vzpamatovaly z nejhor‰ího a rozsáhlé plochy se opût zelenají. Lesní hospodáﬁe v‰ak trápí nov˘ problém – Ïloutnou jim mladé, ale tﬁeba
i padesátileté stromy, kter˘m hrozí ãasem uschnutí. Jen Lesní
správa Fr˘dlant, která je se sv˘mi 18 tisíci hektary lesa nejvût‰ím
hospodáﬁem v Jizersk˘ch horách, má takto ohroÏené jehliãnany
na 3 tisících hektarech. „Îloutnutí se projevuje hlavnû v oblastech s chud‰ími kysel˘mi pÛdami v horsk˘ch oblastech. Je to
pozÛstatek minulé doby, kdy byly Jizerky zasaÏené siln˘mi imisními vlivy hlavnû z hnûdouheln˘ch tepeln˘ch elektráren,“ uvedl
lesní správce z Fr˘dlantu Petr Îaba. Lesy âR si dokonce nechaly vypracovat dvû odborné studie, které byly letos dokonãené,
a ze kter˘ch by hospodáﬁi mûli vycházet pﬁi dal‰í péãi o postiÏené plochy. Z obou studií mimo jiné vypl˘vá, Ïe v pÛdû chybí
Ïiviny, vápník, hoﬁãík, draslík a stopové prvky zinku a fosforu.
Neshodují se v‰ak v názoru na zpÛsob ﬁe‰ení. Jednu studii
vypracoval t˘m z grantu ministerstva pro Ïivotní prostﬁedí, druhou zhotovili odborníci z vysok˘ch ‰kol a odborn˘ch ústavÛ na
základû grantu LesÛ âR. „Aãkoliv lesÛm by podle mého názoru
nejrychleji pomohlo vápnûní a hnojení, právû to se zatím v‰ude
neprovádí pro rozdílnost názorÛ expertÛ,“ upozornil Petr Îaba.
„Situaci zatím ãásteãnû ovlivníme lesopûstebními opatﬁeními
a biologickou meliorací. To znamená, Ïe budeme do urãit˘ch
lokalit podle typu pÛdy a nadmoﬁsk˘ch v˘‰ek vysazovat jen urãité druhy dﬁevin. Napﬁíklad vysazováním buku na nûkter˘ch plochách docílíme sníÏení kyselosti a opadem listí vytvoﬁíme
potﬁebn˘ humus. Je to v‰ak opatﬁení s úãinností za mnoho let,“
ﬁekl Franti‰ek Partl, pracovník fr˘dlantské Lesní správy.
■
Z tisku vybíral Ing. Lubomír ·álek
podnikové ﬁeditelství LâR

PUBLIKACE

Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ
Moje pamûti

Tradice v myslivosti

Josef Opletal
Své Pamûti psal profesor Vysoké ‰koly zemûdûlské v Brnû ve v˘sluÏbû, b˘val˘ odborov˘ pﬁednosta ministerstva zemûdûlství a první generální ﬁeditel ãeskoslovensk˘ch Státních lesÛ a statkÛ – ing. Dr. techn.
h. c. Josef Opletal – v dobû, kdy jeho angaÏovanost v lesnické práci
ukonãily politické zmûny v roce 1948. Îivé a zajímavé vyprávûní
svûdãí o ohromné du‰evní svûÏesti osmaosmdesátiletého autora,
odhodlaného pﬁedat své zku‰enosti a názory dal‰ím generacím lesníkÛ. Pﬁepis Pamûtí je proveden podle prvního vydání z roku 1951. Do
textu jsou zapracovány autorovy pozdûj‰í vlastní rukou psané opravy
a doplÀky, které byly provedeny v jediném exempláﬁi, jehoÏ se podaﬁilo objevit ve Kﬁtinách. Text je pﬁipraven pro dne‰ního ãtenáﬁe
a zároveÀ maximálnû zachovává jeho dobov˘ a autorsk˘ charakter ve
stylistice, slovosledu i v tvarosloví.
Vyd. Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû a Lesy
âeské republiky, s. p., Hradec Králové, Brno, 2005 (2. upravené
a doplnûné vydání)
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/

Sborník z X. roãníku semináﬁe, R˘chory u Îacléﬁe, 30. 9. 2005.
Vyd. ¤ád svatého Huberta, Kuks, 2005
/darováno technické knihovnû LâR HK/

Zku‰enosti z odstraÀování ‰kod po povodních

Geologické podklady pro krajinotvorné programy

Sborník referátÛ ze semináﬁe, Bûlá pod Pradûdem - Filipovice, 13.
9. 2005.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2005
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha technické knihovnû
LâR HK/

Josef Hejnák
Krajinotvorné programy jsou realizovány v urãit˘ch pﬁírodních podmínkách, jejichÏ základem jsou geologická stavba, morfologie a klimatické pomûry zájmového území. Informace o pﬁírodních pomûrech se získávají prÛzkumem, kter˘ je tﬁeba zpracovat vhodnou formou, aby vznikly geologické podklady pro plánování a realizaci krajinotvorn˘ch programÛ. V první ãásti publikace jsou uvedeny informace o krajinotvorn˘ch programech, o jejich smyslu a fungování,
z ãehoÏ lze odvodit nároky na rozsah, podrobnost a na zpÛsob
zpracování geologick˘ch podkladÛ. V druhé ãásti jsou popsány
metody prÛzkumu a zpÛsoby jejich zpracování tak, aby slouÏily
projektování a realizaci krajinotvorn˘ch programÛ a k posouzení
vlivu realizovan˘ch programÛ na pﬁírodní pomûry, ekologickou
diverzitu a stabilitu území.
Vyd. Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR, Praha, 2004
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha technické knihovnû
■
LâR HK/

Krajinotvorné programy
Sborník z konference, PrÛhonice, 14.–15. 9. 2005.
Vyd. Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR, Praha, 2005
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha technické knihovnû
LâR HK/

VyuÏití v˘sledkÛ Národní inventarizace lesÛ âR
Sborník pﬁíspûvkÛ z celostátního semináﬁe, Horní Beﬁkovice, 22. 9.
2005.
Vyd. Ústav pro hospodáﬁskou úpravu lesÛ Brand˘s nad Labem, 2005
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha technické knihovnû
LâR HK/

âesk˘ les – pﬁíroda, historie, Ïivot
Kniha vychází v roce vyhlá‰ení (2005) Chránûné krajinné oblasti
âesk˘ les. SnaÏí se komplexnû, skuteãnû ze v‰ech stran zpﬁístupnit
poznání této zapomenuté oblasti. Na 880 stranách ãtenáﬁ najde
v sedmi tematick˘ch oddílech 110 kapitol od pﬁibliÏnû stovky
odborníkÛ. Kniha je ilustrována asi 2 560 barevn˘mi a historick˘mi
ãernobíl˘mi fotografiemi, 147 mapami a plánky a 62 tabulkami
a grafy. Je doplnûna tﬁemi rejstﬁíky a posledních tﬁicet stran tvoﬁí
pﬁepis historického prÛvodce Chodskem z poãátku 20. století. Knihu
dokresluje pﬁiloÏené DVD s krátk˘m dokumentárním filmem „Zapomenut˘ kraj“.
Vyd. nakladatelství Milo‰ Uhlíﬁ – Baset, Praha, 2005, v edici Krajina
a lidé / Na‰e pohoﬁí
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Jiﬁí Uhlíﬁ
podnikové ﬁeditelství LâR

Konference Stromy a jejich vliv na stavby
Sborník pﬁíspûvkÛ z konference, Malenovice (u Fr˘dlantu nad Ostravicí), 21.–23. 9. 2005.
Stromy rostoucí v blízkosti staveb mohou tyto stavby rÛzn˘m zpÛsobem ohroÏovat – a naopak stavby nûkdy nepﬁíznivû pÛsobí na
blízké stromy. A proto bylo cílem této mezioborové konference
poprvé uspoﬁádat setkání specialistÛ ze v‰ech oborÛ, které se uplatÀují pﬁi ﬁe‰ení problému koexistence stromÛ a staveb.
Vyd. SEKURKON, Praha, 2005
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Restoration of Forest Ecosystems
of the Jizerské hory Mts.

LESU ZDAR

Sborník s roz‰íﬁen˘mi abstrakty a venkovní prÛvodce „Forestry
Management in the Jizerské hory Mts.“ z mezinárodní konference
Obnova lesních ekosystémÛ Jizersk˘ch hor, Kostelec nad âern˘mi
lesy, 26.–27. 9. 2005.
Vyd. âeská zemûdûlská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, Praha, a V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáﬁství a myslivosti,
V˘zkumná stanice Opoãno, 2005
/darováno V˘zkumnou stanicí VÚLHM Opoãno technické knihovnû
LâR HK/
Ilustraãní foto J. Karas
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PANORÁMA

V nedûli 2. ﬁíjna 2005 ve sv˘ch
nedoÏit˘ch dvaa‰edesáti let podlehl
tûÏkému onemocnûní ná‰ kolega,
skromn˘, ãestn˘, spravedliv˘ a obûtav˘ ãlovûk, správce tokÛ u Správy
tokÛ oblast povodí Labe v Hradci
Králové, pan Ing. Zdenûk Hartman.
Po ukonãení studií na V·Z-FLI
v Brnû v r. 1967 zasvûtil cel˘ svÛj
Ïivot sluÏbû lesÛm a lidem v nich.
Zaãal jako technik polesí na Vysoãinû, na LZ Poliãka. Po nûkolika
letech se v‰ak vrátil fakultu, kde pÛsobil jako odborn˘ asistent
u Prof. RNDr Ing. Jindﬁicha Chmelaﬁe Csc, svûtovû uznávaného dendrologa, pak pﬁe‰el do VÚLHM- stanice Opoãno.
V polovinû osmdesát˘ch let, pﬁinucen okolnostmi, nastoupil
jako projektant hrazení bystﬁin a meliorací do útvaru projekce
tehdej‰ích V˘chodoãesk˘ch státních lesÛ, s.p. v Hradci Králové. Po resortních organizaãních zmûnách po roce 1992 na‰el
uplatnûní ve funkci správce tokÛ, kterou vykonával svûdomitû
a spolehlivû aÏ do svého skonu.
Ing. Hartman byl lesnick˘m odborníkem s v‰estrann˘mi hlubok˘mi znalostmi, jeÏ dokázal uplatnit pﬁi v˘konu svého
povolání. VáÏil si díla pﬁedchÛdcÛ a vÏdy se snaÏil na nû
navázat. Îil jen pro druhé. Kromû vlastní práce, v níÏ hledal
a nacházel uspokojení, se témûﬁ aÏ do posledních dnÛ Ïivota,
vûnoval rodinû, zahrádkaﬁení, posléze i obnovû povodní témûﬁ
zniãeného rodného stavení v Kounovû v Orlick˘ch horách.
Vzácn˘ kolega a pﬁítel Ing. Zdenûk Hartman proÏil Ïivot, kter˘
od samého zrození vyÏadoval obrovskou sílu fyzickou
i du‰evní. V kolektivu Správy tokÛ oblast povodí Labe mûl velkou pﬁirozenou autoritu, bude tu stále chybût. V‰ichni, kdo jej
znali, mu zachovejme trvalé místo ve vzpomínkách.
Správa tokÛ – oblast povodí Labe, Hradec Králové

SETKÁNÍ P¤I SPORTOVNÍ ST¤ELBù
Lesní správa Vítkov ve
spolupráci s ostatními
lesními správami a KI
Fr˘dek – Místek zorganizovala setkání pracovníkÛ v‰ech lesních
správ v pÛsobnosti krajského inspektorátu.
Sportovnû spoleãenské
setkání se uskuteãnilo
dne 7. 10. 2005 v pﬁíjemném prostﬁedí Stﬁelnice Hubert ve Vlkovicích na majetku rodiny pana Marka
s úãastí 86 pracovníkÛ lesních správ a KI ve Fr˘dku – Místku.
Dvanáct tﬁíãlenn˘ch druÏstev delegovan˘ch v‰emi lesními správami soutûÏilo ve stﬁelbû brokovnicí na loveckém kole a v 5 dvojstﬁelech na zajíce. Na prvém místû se umístilo druÏstvo LS Vítkov ve sloÏení Ing. Du‰ek, Ing. Rypar a Jiﬁí Groda nástﬁelem
67 terãÛ z 90. Druhé místo obsadilo druÏstvo LS Fr˘dek – Místek (Ing. Rohan, Ing. Ka‰ík, Ing. Hendrych) nástﬁelem 55 terãÛ
a tﬁetí místo patﬁilo druÏstvu LS Janovice (Ing. Cita, Antonín
S˘kora a Vladimír Lehk˘) nástﬁelem 47 terãÛ. Pﬁi soutûÏi druÏstev zároveÀ probûhla soutûÏ jednotlivcÛ, v níÏ se umístil jako
nejlep‰í Ing. Jan Rohan (28 zásahÛ), na druhém místû mezi
jednotlivci byl Jiﬁí Groda (26 zásahÛ). Ing. Rypar s 25 zásahy
byl tﬁetím nejlep‰ím. O jeho umístûní rozhodl rozstﬁel s Ing.
Matulou z LS Ostravice nejprve na deset terãÛ (dvojstﬁely na
zajíce) a dále na dal‰í dvojstﬁely s jedinou chybou pﬁi patnáctém terãi Ing. Matuly.
Pﬁipravené ceny pro druÏstva i v‰echny jednotlivce nebyly jedinou odmûnou úãastníkÛm. Pﬁátelská nálada, záÏitky z pohárové soutûÏe i sluneãn˘ den v pﬁíjemném prostﬁedí jsou pﬁedpokladem pro to, aby se setkání pﬁi stﬁelbû stalo u na‰ich lesních správ tradiãním také pﬁi dal‰ích roãnících.

LESU ZDAR

Ing. J. Zátopek, KI LâR Fr˘dek – Místek
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DESÁT¯ REPREZENTAâNÍ
LESNICK¯ PLES
28. ledna 2006
v prostorách KC Aldis
v Hradci Králové
Slavnostní zahájení ve 20.00 hodin
Bohat˘ kulturní program, myslivecká tombola
Dal‰í informace najdete na podnikovém intranetu LâR
a v prosincovém ãísle Lesu zdar

Zápis ze zasedání
redakãní rady ãasopisu
Dne 17.10. se na ﬁeditelství LâR se‰li ãlenové redakãní rady
podnikového ãasopisu Lesu zdar na svém podzimním zasedání. Setkání bylo prvním po proveden˘ch obsahov˘ch a grafick˘ch zmûnách v koncepci ãasopisu, takÏe témata, která byla
pﬁedmûtem diskuse, se t˘kala pﬁeváÏnû tûchto zmûn. Zásadní
zmûnou pak bylo vypovûzení smlouvy reklamní agentuﬁe,
a s tím spojená i zmûna v DTP studiu, kde se budou budoucí
ãísla ãasopisu vyrábût.
Pﬁítomní byli:
Ing. Václav Lidick˘ (pﬁedseda)
Ing. Jaromír Latner, CSc.
Ing. Jaroslav Karas
RNDr. Jiﬁí Stonawski
Petr Grepl
Ing. Lubomír ·álek
Jaroslav Panenka
Na jednání byly zhodnoceny provedené zmûny v grafice ãasopisu, které byly hodnoceny v‰emi zúãastnûn˘mi pozitivnû.
Dále byly pﬁedstaveny návrhy na zmûny rubrik ãasopisu pro
pﬁí‰tí roãník a zároveÀ se diskutovalo o jiÏ proveden˘ch úpravách v jednotliv˘ch tématech rubrik. Navrhované zmûny pro
pﬁí‰tí rok byly radou odsouhlaseny jako konstruktivní. Jedná
se o tyto návrhy:
● nová rubrika MYSLIVOST A TROFEJE, HISTORIE LESNICTVÍ
A LESNICK¯CH âINNOSTÍ, EKOLOGIE A OCHRANA U LâR
● dále pak zaloÏení pﬁílohy Magazínu Lesu zdar, kter˘ by mûl
b˘t svou formou a obsahem zábavnûj‰ím doplÀkem pro
ãtenáﬁe
● nová internetová podoba Lesu zdar
Dále bylo dohodnuto, Ïe redakãní rada ãasopisu by se doãasnû vûnovala i problematice novû vznikajících webov˘ch stránek podniku.
Ing. Jaroslav Karas, odpovûdn˘ redaktor

V mûsíci listopadu oslaví v˘znamná
Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR
padesátiny
Musil Jan
Krejza Jan ing.
Konviãn˘ Libor ing.
StruÏka Roman
·pika Miroslav
Vodiãka Martin
Matucha Zdenûk

LS
LS
LS
LS
LS
LZ
LZ

‰edesátiny
Badalík Vladislav ing.

APOL Teplice

Ti‰nov
Ledeã n. Sázavou
Ostravice
Javorník
Lan‰kroun
Îidlochovice
Kladská

V·EM JUBILANTÒM BLAHOP¤EJEME
A P¤EJEME JIM HODNù ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI

Závûr roku 2005 je za dveﬁmi
Rok 2005 vstoupil do posledního ãtvrtletí a nezadrÏitelnû se blíÏí vítání roku 2006. Stejnû tak i kalendáﬁ sportovních akcí federace Spastic Handicap je témûﬁ u konce. Zb˘vá uskuteãnit posledních pût
soutûÏí. Jsou jimi:
19.-21. listopadu se uskuteãní v nové Curlerské hale v Praze-Roztylech Mezinárodní turnaj v curlingu za úãasti druÏstev Kanady, Polska, Anglie, Belgie a âR. Zahraniãní úãastníci postaví do turnaje po
jednou druÏstvu. Za âeskou republiku budou soutûÏit druÏstva ãtyﬁi. Curling je jeden z mála zimních
sportÛ, kter˘ mohou provozovat vozíãkáﬁi, a federace Spastic Handicap mu dává zelenou. Je to také sport
paralympijsk˘, proto je snahou federace umoÏnit dostupnost a cílené tréninky v‰em váÏn˘m zájemcÛm a v co nejkrat‰í budoucnosti se kvalifikovat k úãasti na PH.
26.-27. listopadu vyvrcholí prvoligová soutûÏ OZP Cupu v boccie 2005 posledním, 4. kolem v Brnû. Ukonãen tak bude
jiÏ tﬁetí roãník.
Tûmito soutûÏemi se kompletnû uzavﬁou podklady pro bilancování roku 2005 pro následnou lednovou oslavu handisportu v podání federace Spastic Handicap a S.H.S.A. Slavnostní XII. roãník Vyhlá‰ení nejlep‰ích sportovcÛ a osobností
za rok 2005! Pﬁípravy jiÏ bûÏí naplno. S laskavou péãí a porozumûním BVV, a.s. se uskuteãní ve ãtvrtek 19. ledna 2006
odpoledne v pavilonu Rotunda na brnûnském v˘stavi‰ti.
Poprvé se nejvût‰í sportovnû spoleãenské události sportovcÛ
federace Spastic Handicap úãastní Lesy âR, s.p. Stal se totiÏ
generálním partnerem federace na dva roky poãínaje 1. ãervencem t. r. Právû uzavﬁení dvouleté smlouvy o spolupráci
s Lesy âR má mimoﬁádnû pﬁízniv˘ vliv na pﬁípravu kalendáﬁe akcí roku nadcházejícího i roku 2007.
A to nejenom v rozhodnutích federace o úãastech reprezentace na velk˘ch svûtov˘ch ‰ampionátech roku 2006 (v atletice, cyklistice a boccie), ale také pro rozvoj a uskuteãÀování dal‰ích soutûÏí na republikové úrovni.
Nicménû zpût k roku 2005. Byl to rok vskutku radostn˘ díky
skvûl˘m úspûchÛm sportovcÛ SH na mezinárodní, evropské
i svûtové scénû. Byl to rok, kdy se v domácích podmínkách
podaﬁilo roz‰íﬁit nejednu sportovní soutûÏ a vytváﬁet kvalitní podmínky pro nové zájemce o sport z ﬁad pﬁedev‰ím mlax
d˘ch lidí s handicapem. Byl to rok, kdy se
sdruÏen˘m sportovním klubÛm a tûlov˘chovn˘m jednotám podaﬁilo pro své
i pﬁíchozí sportovce uskuteãnit nejednu obdivuhodnou
a skvûlou podívanou divákÛm, pﬁíznivcÛm a partnerÛm
federace.
Handicapovaní sportovci nejsou o nic ménû kvalitní neÏ ti
nepostiÏení. Stejnû jako oni pﬁekonávají nejedno úskalí vybraného sportu tak, aby jej co nejlépe zvládli. Musí v‰ak je‰tû pﬁekonávat svÛj handicap, byÈ mnohdy za pomoci druhé osoby.
A o tûch „druh˘ch osobách“, které chtûjí pomáhat rÛzn˘mi
dostupn˘mi formami na‰e souÏití je. Je skvûlé mít jistotu, Ïe
svûtem chodí ‰lechetní lidé, lidé s vizí a porozumûním. Za
v‰echny takové jménem v‰ech sportovcÛ federace Spastic Handicap z celého srdce mnohokrát dûkujeme.

G. âervenková, S.H.S.A., foto archiv S.H.S.A.
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ROK LÍPY
Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku

